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Det er en ny tid for vårt land. Vi står
innenfor en stor omveltning og et skifte i
det åndelige. Dette er tiden for gjennombrudd og innhøstning. Fra Guds hjerte
er alt klart for at det skal bryte igjennom
i vår nasjon. Herren venter bare på at vi
skal reise oss opp fra støvet og riste det
av oss og fullføre våre løp i ham hver enkelt av oss. Han reiser opp en Josva generasjon som inntar og befester landet.
Dette er ikke tiden for å bli motløs på
grunn av omstendigheter og det som
skjer rundt oss i det naturlige. Heller
ikke skal vi bli motløse over at vinden
har berørt Guds hus. Dette måtte skje
for at det som ikke var i fra Herren
skulle blåses av våre skuldre. Dommen
begynner først i Guds hus og med lederskapet og vi må ikke gi rom for skuffelser og passivitet, når dette skjer. For

det kommer en ny vind over vårt land
av erobring og gjenoppbygging.
Jeg opplever at dette er tiden for å skifte
gir. Jeg kjenner at Herren vil at vi skal
bruke mer kvalitetstid med ham. Gud
inviterer oss til å grave opp skattene som
er gjemt på hemmelige steder. Herren
vekker oss til en ny livsstil i bønn og intimitet med ham. Jeg tror at det er gjennom bønn, overgivelse og hellighet at vi
skal se at vekkelsen skal bryte løs i vår
nasjon. Vi må komme oss opp av våre
sofaer og vår holdning av å ville bli underholdt, til selv å kjenne gleden og begeistringen av å være en Guds medspiller.
Jeg tror at den profetiske gaven og tjenesten er svært viktig i denne tid. Det
profetiske har gjennombruddskraft i
seg og er skapende. Det profetiske åp-

ner for at hver enkelt skal ﬁnne sin plass
i legemet og bli oppmuntret til å fullføre det løp som Herren har for hver
enkelt. Herren vil ha fram nye ledere
som ikke er redde for å ta nye skritt.
De gjennomfører det som ligger på
Guds hjerte og holder ikke sin posisjon ved ta hensyn til omstendighetene.
Dette er tiden hvor det profetiske folket
skal fram fra sine gjemmesteder og fra
sine huler. Vi kaller fram hver enkelt av
dere, kom fram, kom ut! Herren reiser
opp de navnløse, de som ingenting er,
som en mektig arme stormer de fram.
Per Ivar & Valentina Winnæss
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Brølende lam

Å arbeide

TV programmer på

TV Visjon Norge

av Os Hillman

kontra å streve

www.marketplaceleaders.org

”Så svarte han og sa til meg:
Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved
kraft, men ved Min Ånd, sier
hærskarenes Herre.”
Sak 4:6

Hver søndag, nytt profetisk TV
program fra Brølende lam
Per Ivar Winnæss i studio med
gjester, musikk og innslag
Sendes på TV Visjon Norge
følgende tider:
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Søndag 17:30
med repriser påfølgende uke:
Mandag kl 12:30
Tirsdag kl 23:10
Onsdag kl 24:00
Lørdag kl13:30
Søndag kl 07:00

Ditt største hinder for å fullføre Guds
hensikter i ditt liv, er evnene du selv har
tilegnet deg for å gjøre det bra i dine forretninger. Et av Skriftens store paradokser har å gjøre med nødvendigheten av å
holde seg avhengig av Herren – samtidig
rettledes vi til å bruke talentene og evnene som Gud gir oss for å fullføre arbeidet han har gitt oss å gjøre. Det har
vært ett av de vanskeligste prinsippene
å leve ut.
Hvordan vet vi at det vi oppnår, er av
Den Hellige Ånds kraft i vårt liv og ikke
av våre egne evner, og er det noen forskjell? Når vi når et høyt nivå av kvalitet
og utførelse i våre felt, blir det faktisk et
hinder for å se Guds kraft manifesteres i
arbeidet vårt.

Vi setter vår lit til det vi av naturen gjør bra
Hva vi naturlig gjør bra, blir det vi stoler
på. Når det skjer, trekker Gud seg til-

Krassimir Kolev, ”Bevar meg som Din øyenstein! Skjul meg i Dine vingers skygge” - Sal 17:8 - Olje på larret

bake. Du forstår – Gud lar oss utvikle
ferdigheter, men disse må kontinuerlig
bli underlagt Guds Ånd. Det vil være tider da Gud vil bruke disse ferdighetene
for å fullføre sine hensikter. Det vil være
andre tider da Gud ikke vil bruke noen
av våre ferdigheter, bare for å forsikre seg
om at vi vet at det er ved hans kraft vi i
er i stand til å gjøre noe som helst.

Å lære seg å ikke handle før
Gud viser deg det – et tegn på
modenhet

Å lære seg å ikke handle før Gud viser deg at du skal handle, er et tegn på
modenhet i Gud. ”Ikke len deg på de
naturlige ferdighetene du har fått. La
Gud manifestere seg i det du gjør,” sa en
mentor som har lært denne balansen av
ferdigheter og vandring med Gud. ”Du
må nesten holde deg tilbake fra å gjøre
de tingene du vet at du er tilbøyelig til å
gjøre og faktisk gå imot dem.” Jeg lærte
denne leksen nylig, da jeg ble bedt om
å delta i et stort arrangement som ville
gi god publisitet og sårt tiltrengte, økte
ﬁnansielle midler til tjenesten min. Det

virket som det mest fornuftige i denne
verden å delta. Jeg ba med en venn og
spurte Herren hva han mente. Herren viste oss at dette ikke var hans plan
for meg. Jeg takket nei til invitasjonen.
Spør Gud om å lære deg betydningen av
å vandre i henhold til Den Hellige Ånds
kraft i ditt forretningsliv. Lær deg å utvikle et lyttende øre til den lille stemmen
på innsiden, som vil veilede dine krafttak ved sin Ånd.
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av Ivar Vik

ivar.vik@ebnett.no

Din stille time

I min boksamling har jeg en liten bok som heter ”Når Gud taler”. Jeg kjøpte den på et bruktboksalg
for mange år siden. Boken lå i en kasse med billigbøker der hver bok kostet en krone. For meg er
boken verdt en formue. Jeg har lest den et titalls ganger. Utenom Bibelen er det ingen bok som
har formet meg mer enn denne vesle boken.
Jesus taler selv inn i situasjonen til to
kvinner i England i tiden rundt siste verdenskrig. De befant seg i store trengsler
og skrev hver dag ned de budskap de
mottok. Et lite stykke hver dag med
oppmuntring trøst eller ny kunnskap.
På 14. februar leser vi: ”hadde det ikke
vært for den stille fornyelsens time, ville
du ha bukket under for alt som tynger...
Du kan ikke forestille deg den styrke og
helbredelse det fører med seg... det viktigste du gjør er å ha denne stille time
avsides med meg. Skjønner du egentlig det?” Jesus frelste oss inn til samfunn
med Gud. Vet du hva det innebærer å ha
samfunn med Gud? Ektefeller er opptatt av å bruke tid sammen. Å ha samfunn er å være sammen. Hvilket skrik
ville ikke oppstå i ditt indre hvis du ikke
lenger skulle få ha samfunn med dine
barn? Den smerte det er å bli avskåret
fra samfunn med sine barn er en følelse
Gud er vel kjent med. Dessverre er det
mange av hans barn som er mer enn
fornøyd med å stikke innom en søndag
nå og da og si hei til sin himmelske far.
Ville det være nok vis a vis dine egne
barn? Neppe. Og jo større kjærligheten
er, jo større er smerten ved å være avskåret fra samfunn med dem du er glad i.
Saken er jo den at Gud elsker deg med
en ubeskrivelig kjærlighet. Derfor sav-

ner han så sårt samfunnet med deg. Han
lengter etter å høre deg fortelle ham at
du er glad i ham, ja som en far ønsker
han å høre fra din egen munn hvordan
du har det.

Være eller gjøre?
Når verden skal ha utrettet noe setter den
farta opp. Når Guds folk skal ha utrettet
noe setter de farta ned, søker stillheten
med Gud, søker ham i bønn og ord, og
lar ham være arkitekt for det som skal
skje. Fra nærværet med Herren er det ut
i arbeidet, ofte så krevende og slitsomt
at det er på grensen av hva vi kan bære,
men da er det Guds arbeid og ikke vårt
eget. Vi har en inngrodd tro på at Guds
rike går frem bare vi gjør en masse. Men
før Gud ønsker seg arbeidere ønsker han
seg tilbedere. I Guds øyne er det å være
mye mer verd enn det å gjøre. Hvorfor
er det slik? Det har ganske enkelt sammenheng med at det gjør mye sterkere
inntrykk hvem du er enn hva du gjør.
Med ditt liv kan du enkelt sette en strek
over dine ord fordi ditt liv roper sterkere
enn dine ord. Den vi er etterlater seg
sterkere inntrykk enn hva vi sier. Derfor
kan du positivt sette en tykk strek under dine ord med den du er fordi ditt liv
kommuniserer det samme budskap som

dine ord. Hva skal vi være? Vi skal være
avbilder av Jesus Kristus. Hvordan skal
det skje? Ikke ved anstrengelser eller kav
og mas. Det skjer ved fellesskap. Mennesker som omgås hverandre ofte blir
eltet sammen. Snart ligner de hverandre
i klesdrakt og ikke minst i holdninger.
Du blir lik dem du omgås. Det er en lov
som gjelder for alle mennesker. Skal du
bli lik Jesus skjer det gjennom fellesskap
med ham. Uten at du registrer det ﬂyter
hans liv inn i deg. Du begynner smått
om senn å se på andre mennesker med
hans øyne, tenke hans tanker, elske det
han elsker og hate det han hater. Du blir
aldri fullkommen som ham og mang en
gang blir du fylt av fortvilelse over at så
lite av hans liv er synlig i deg.

Ett er nødvendig
Her er det at din stille time kommer inn
som den tid på dagen da Gud eier all
din oppmerksomhet og han får arbeide
på deg og forme deg etter sin vilje. Det
å komme inn i en slik daglig vane kan
være en overvinnelse, men her skal du
få noen gode råd. Først trenger du å
innse betydningen av å gi Gud en tid på
dagen som bare er hans. Ser du verdien
av å sette alt til side og være stille innfor Herren? Det er mye som er nyttig,
Krassimir Kolev, ”Morgonstund” (Morgonbønn) - Olje på larret
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Seminaroversikt for
2006 og 2007

av Ivar Vik
vel og bra, men kun ”ett er nødvendig”
Luk10:42 er Jesu ord til Martha. Hun
ville ta Maria bort fra plassen ved Jesu
føtter der hun hadde satt seg for å lytte
til hans ord. Men Jesus satte Matha kraftig på plass og gjorde klart for henne og
for oss hva som er den riktige prioriteringen. Maria valgte å sette seg ned og
lytte til Herren og overlot husstellet til
sin søster. Tilsynelatende et uriktig valg.
Men det var noe som var viktigere enn å
stelle i stand for gjesten. Det indre livet
må settes i stand før det kan bli forandring på det ytre plan.

og tung bok å arbeide seg gjennom er
det verdt det i mente.

Mange måter å lese bibelen på

Kom i gang!
Å avse en time hver dag til Gud er kanskje i overkant av det du har kapasitet
til. Livet krever rett og slett så mye av
deg at det bare lar seg ikke gjøre. Hvis
du har det slik, så vær sikker på at Gud
ser det og kjenner til din situasjon, men
vær ikke overbevist om at han er enig
med deg i dine prioriteringer. Alt stort
begynner i det små. Slik også med din
stille time. Det er nemlig snakk om
øvelse og disiplin. Om du overhode
ikke setter av tid til Gud i dag trenger
du å begynne på scratch. Finn en tid på
dagen som er noenlunde rolig. Begynn
med et kvarter. La det bli din kvalitetstid i lag med Herren. Akkurat som det
ﬁns ﬂerfoldige oppskrifter på et godt
måltid så ﬁns det mange oppskrifter på
et godt åndelig måltid som en stille time
er. Finn et rolig sted der du er avskåret
fra ytre støykilder hvis det er mulig. Begynn gjerne med å prise Gud for den
han er og takke ham uansett omstendighetene i ditt liv. Så kan du ta en side eller
to fra en andaktsbok eller annen kristen
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litteratur som bygger din ånd. Du har så
utrolig mye å lære om livet med Gud og
du blir aldri, aldri utlært så lenge du er
på jorden. En biograﬁ kan lære deg om
hvordan andre har feilet og seiret i sin
vandring med Herren. En uomgjengelig
ingrediens i ditt åndelige måltid er Guds
Ord. Nå ﬁns det etter hvert ﬂere oversettelser på norsk. En av dem vil fungere
for deg. På andre språk ﬁnner du et utall
av bibelutgaver. Mange engelske utgaver
har hjelpemidler innebygd i utgavene
som leksikonhjelp, rød skrift for Jesussitater osv. Selv om Bibelen er en stor

Det ﬁns mange måter å lese Bibelen på.
Du kan lese fortløpende fra først til sist.
Da får du kontinuiteten og du vet hva
du har lest. På den andre siden er det
såpass stor forskjell på bøkene og noen
har større betydning enn andre i vårt liv
med Gud. Derfor vil det være naturlig oftere å ta turen innom evangeliene
enn noen tunge lovtekster i Det gamle
testamentet. Stans opp, tenk, hva er det
denne teksten sier meg om mitt gudsforhold? Da Jesus stillet stormen så er det
en fortelling om hans makt over naturkreftene, men det er også en lekse om å
stole på Herren i stormfulle situasjoner.
Selv om det kan virke som om mesteren
ligger og sover. Tillat ikke din stille time
å bli et ork for deg. Da vil du snart gå
trøtt og lei. Har du lest NT så mange
ganger at du kjenner hver ”sving” kan
det kanskje være en ide og lese det på
engelsk. Da får du nye innfallsvinkler til
teksten og lærer samtidig et annet språk.
Selvsagt ﬁns det mye støttelitteratur som
gir deg vers forklaring på hva du leser.
Sett alltid av tid til bønn og stillhet.
Bare vær innfor Gud og fortell hvordan
du har det. Legg fram for ham alle dine
kjære, ja ”be om hva du vil”. Det er det
bibelsk belegg for. Hele hemmeligheten
med din stille time er å la det bli en vanesak for deg. Noe som glir inn i dagsprogrammet med den største selvfølgelighet. Vi er alle kjent med dårlige vaner,
men sant å si ﬁns det noen gode vaner
også. En stille time er blant dem.

Hva er fruktene?
Undres du ennå på hva din stille time er
godt for? Uten at du merker det blir du
mer lik Jesus. Hva er større enn det? Du
blir mer glad i Jesus og Guds rike. Du vil
elske andre Guds barn mer enn før. Du
blir mer brennende i din tro. Du bygger
ditt hus på fjell så du står når stormene
kommer. Å våke og be er å forberede seg
på motstand, du blir sterk i Herren og
kan stå når andre faller. Like fullt som
kroppen din trenger mat trenger din
ånd åndelig mat for å overleve. Du lever
livet i Kristus og kan gå fra seier til seier.
La ingen ting stanse deg i din vekst. Det
er alt for mye som står på spill.

Brølende lam holder
profetiske seminarer
i Drammen,
på First Hotel
Ambassadeur

Profetiske drømme&visjon
samlinger
Nettverk for
bedriftsledere, gründere
og forvaltere

17-19 november 2006
23-25 februar 2007
11-13 mai 2007
10-12 august 2007
2-4 november 2007

6 september 2006
6 desember 2006
7 mars 2007
6 juni 2007
3 oktober 2007

Profetisk drømme&visjon samling
Nettverk for bedriftsledere, gründere og forvaltere, 6 desember 2006

Vi vil bruke tid til å be for din virksomhet, forløse profetisk det Herren har gitt deg i visjoner.
Vi legger vekt på felleskap og å bygge nettverk for profetisk veiledning.

Per Ivar Winnæss og Kjell Gunnar Lohne underviser
Meld deg på: Meld deg på ved å sende oss en e-post til info@brolendelam.no
eller ring vårt kontor på 32 75 79 85.
Deltageravgift med lunsj og middag kr 1.000. Sted: Flessebergveien 1, 3300 Hokksund.
Trenger du overnatting kan dette ordnes. Ring for informasjon.

Arrangør: Brølende lam

Profeti av Selina F Klungland
Det er på tide å juble for Herren. Tiden er kommet for at trompetene og basunene skal stige frem
fra rekken, og det skal gjalle i mektige toner i himmelen og på jorden.
Det er på tide å synge mektige stridssanger, det er på tide å reise seg fra støvet
og innta i lovsang! Se veien er ryddet, og
stedet ligger åpent, begynn å bevege dere
framover, ikke bli på stedet hvil! Herren
kaller sin menighet til å innta landet,
bryte ned ﬁendehæren med mektige hyllingsrop til Herren, Allhærs Gud! Reis
dere, dere svake, la Herren være deres
styrke! Reis dere, dere rastløse, la Herren
være deres klippe! Reis dere, dere som
regner dere som ingenting verdt, la Herren være gullet i dere!

i dere, slipp han inn, la dere brukes på
nye måter!
Se han kommer. Verdig, verdig er Lammet! Verdig til å innta tronen og tale
med iver til folkeslagene. Ja, kom du
som profetene med tyngde talte om!
Kom du i herlighetsglans! La englene
synge din pris og jordens folkeslag bøye
kne. Det er på tide å juble for Herren!
Han er verdig, han som taler. Hør hans
ord du jord, åpne hjertene og ta imot
Guds ild.

Hør ropet av himmelhæren som priser Gud med nye toner! Hør bruset av
Ånden! Ikke len dere tilbake for å bare
høre, nei – delta og syng en ny sang
for Herren! La det strømme gjennom
dere, ikke frykt Ånden, men gi han rom

Med iver skal jeg fare over menighetene,
med iver skal jeg bringe fram min renhet i folkeslagene. Med veldig kjærlighet
skal jeg løfte bort byrder. Med stor entusiasme vil jeg sette mitt folk i frihet! Hør
bruset av Ånden, og når dere hører det,

så hils ham velkommen! Se, jeg venter i
det skjulte. Jeg ser etter hjerter som vil
befruktes av meg. Jeg lengter etter dem
som lengter etter å tjene meg med alt de
har. Hør, denne jorden skal gå under.
Denne verden skal dø, men det nye Jerusalem skal aldri i evighet dø eller forsvinne! Se, jeg står ved døren og banker,
hvem vil slippe meg inn å holde måltid
med meg, hvem vil åpne døren?
Jeg har ventet lenge, ventet i tålmodighet på noen som vil slippe til min Ånd.
Jeg har latt en ny slekt vokse opp, og
de skal innta det land hvor deres foreldre ikke torde å gå. De skal være mine
hærmenn og hærkvinner. De skal ikke
stoppe når ting rundt dem skjelver, bakken skaker og vindene brøler, de skal stå
støtt på mitt fjell og ingenting skal no-

ensinne røre ved dem hvor enn de går.
De skal fullføre sine løp og vende tilbake
til mine tronrom.
La den som hører dette ord omvende seg
i rett tid, la han stille seg framfor Gud og
tillate Guds fulle utrustning, la han være
villig til å gå i Herrens navn! For store
og små er kalt, unge og gamle, men de
tenker på menneskelig vis. De taler som
profetene, som mine mektige menn og
kvinner som unnskyldte sine egne svakheter da de ble kalt. Men jeg sa til dem
at så lenge de gikk i mitt navn, skulle jeg
styrke dem på alle måter. Har så dette
ord forandret seg, sier Ånden. Nei, mitt
ord står fast og min grunnvoll står. Jeg
unnskylder ikke min eksistens, jeg fastholder den. Jeg er han som rørte opp
havene, jeg er han som skaket fjellene,

jeg er han som voktet mitt folk og hindret ﬁendene fra å utslette dem. Dette er
eldgamle ord. Se havet delte seg, fjellet
åpnet seg og det kom ut kildevann. I alt
var jeg deres styrke.
Men nå, mine elskede, har jeg et ord til
dere i denne tid: Skyen min er fortsatt
over dere. Dere har glemt det, men i dag
sier jeg til dere, skyen er over deres telt.
Så er spørsmålet, skal dere slå opp teltene deres permanent under der skyen
er nå, eller skal dere følge den videre ettersom den beveger seg? Dette er et valg
som jeg gir dere, og i det ligger det død
eller liv.

nighet. Sakte løfter han sin hånd og
velsigner den. Jeg har gitt dere all makt,
gå nå ut å vær mine vitner. Jeg har gitt
dere min Ånd. Jeg rensker bort alt det
vonde dere har båret på i mange år, jeg
gjør dere sterke, slik at dere tåler angrep,
og jeg, jeg venter i veldig iver. Jeg fryder
meg over dere så det bobler i mitt indre.
Det strømmer glede og kjærlighet ut fra
meg, og inn i dere. Så er valget deres om
dere vil slippe den inn. Og se, jeg kommer snart.

Se Jesus Kristus, den salvede, han som
knuste satans fyrsteskap treder fram i
tronsalen. Stille betrakter han sin me-

Ta en titt på nettstedet:

Verv en abonnent på
Den profetiske røst!
Vi trenger ﬂere abonnenter for å gjøre Den profetiske røst bedre!
Dette kan du hjelpe oss med, dersom du fornyer ditt abonnement
og i tillegg verver en venn eller et familiemedlem.

10
Ring oss på 32 75 79 85, eller gå inn på www.brolendelam.no

www.brolendelam.no
en
en profetisk,
profetisk, kreativ
kreativ nettressurs
nettressurs for
for vekkelse
vekkelse og
og reformasjon
reformasjon
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Herren er nær
av Francis Frangipane

når livets lys slukner

Krassimir Kolev, ”Hannas bønn” - 1 Sam 1:10 - Olje på larret

comments@frangipane.org

Jeg hadde nylig en drøm der jeg befant meg inni hodet til en
døende mann. Mannen hadde vært i koma eller i kunstig bevisstløshet en tid. Familien hadde bedt, men de visste ikke om han
hadde godtatt Kristi offer. Alt de visste, var at han gjennom hele
sitt liv hadde stått imot deres forsøk på å lede ham til Kristus.
I drømmen ble jeg så akutt klar over
mannens mentale tilstand at hans tanker, følelser og kamper nesten ble mine
egne. Selv om øynene hans nesten var
helt igjen og synet uklart, så han gjennom et opphold i denne visuelle tåken
sine kjære som holdt hånden hans og
spurte: ”Hvis du hører meg, så klem.”
Han hørte, og klemte ﬁngrene hardt
mot hennes, men for alle som var der,
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virket det som om hånden hans forble
slapp. Han var bevisst, men hadde ingen
måte å respondere på. Han kunne høre
bønnene deres; han følte den fuktige
varmen av deres kyss mot sitt ansikt.

Uforberedt for evigheten
Stoltheten og isolasjonen som gjennom
livet hans hadde stått som vakter over
hjertet hans, var borte. En fysisk katas-

trofe hadde tatt over. Døden nærmet
seg, og han visste at han var uforberedt
for evigheten. Gjemt under hans rolige
ytre hadde en krig pågått for hans sjel,
og Gud hadde vunnet. Mildnet av Guds
mektige kjærlighet, hadde han endelig
fred. I løpet av tiden på sykehuset hadde
han stille bedt og godtatt Kristus som
sin frelser. Jeg betraktet hans siste forsøk
på å fortelle dem det mens livet ebbet ut
av kroppen hans.
Plutselig fylte alarmlyden av sykehusmonitorer luften, og jeg var i rommet,
der jeg kikket ned på den livløse kroppen av en mann som nettopp hadde
avgått ved døden. Rommet var fylt av
sykehuspersonell, mens familien samlet
seg i et hjørne og sørget. Tanken på at
deres kjære døde uten å ha mottatt Kristus, var enda verre enn realiteten av døden selv. Jeg våknet av søvnen, og mens
jeg våknet, hørte jeg Herren tale til hjertet mitt: ”Fortell dem at han er sammen
med meg.”

Gud er god
Det har gått et par dager siden denne
drømmen. I løpet av denne tiden, mens
jeg ber, blir jeg mer og mer klar over at
det er mange av Guds folk som har båret på en dyp og vond hjertesorg rundt
en av deres kjære ufrelstes død. Denne
drømmen gjelder ikke alle, men for
noen er denne opplevelsen guddommelig ledet. Jeg overgir den til dere på
en generell måte fordi Den Hellige Ånd
har forsikret meg om at han vil vitne i
hjertet deres.
Jeg har likevel følt en hast til å sende
denne drømmen til deg. Jeg er overbevist om at Herren har et viktig arbeid
for deg, men ﬁenden har brukt spørsmålene rundt denne hendelsen til å så
tvil i din sjel – ikke bare om din avdøde
kjære, men tvil om Gud selv og kraften i bønnens gave. Som et resultat har
din sikkerhet i å søke Gud, minsket, og
dette er en tid da det er viktig for deg å
stå for de andre medlemmene i familien

din. Selv med alle spørsmålene og mysteriene i livet, må vi ikke la det ukjente
skjule den kjentes ansikt. Gud er god.
Jeg kjenner Guds natur ved å se på en
realitet: Kristi liv. Jeg vet at Gud elsker
meg fordi han har sendt sin sønn for å dø
for mine synder. Jesus sa: ”Den som har
sett meg, har sett Faderen.” (Joh14:9B).
Når vi ser på Kristus, ser vi Gud.
Plutselige ”muligheter” før døden
Noen av oss har mistet kjære i plutselige tragedier, hvor det virket som om
de ikke hadde tid til å omvende seg og
snu seg til Gud. La meg få minne deg
om hva mange mennesker som har hatt
nær døden opplevelser, sier; de forteller
at de har ”sett hele livet i et glimt foran
øynene deres.” Andre, som var i ulykker,
forteller om at ”tiden står stille” og at livets bevegelser nesten stopper. Jeg tror at
selv i det som virker som en ”plutselig”
død, kan selve tiden strekke seg ut; den
strakte seg og bremset til personene gikk
inn i en annerledes virkelighet av tid.
Der så de høydepunktene og tider da de

kom til kort, og hadde igjen en mulighet hvor de kunne godta Jesus Kristus.
Elskede, til tross for det vi ikke vet om livets mysterier, er det én ting som er evig
sann: Gud er god. Han vil ikke at noen
skal gå fortapt, og han vil kjempe for å
frelse oss, selv opp til det øyeblikket da
man dør. La oss derfor kaste alle byrdene
på Herren, for han bryr seg virkelig om
oss. Og la oss igjen løpe med utholdenhet det løpet som er satt foran oss, for
han som har gitt løftet, er trofast.
Herre Jesus, takk for at du døde for
mine synder. Herre, det er mange ting
jeg ikke vet, men jeg vet at du er god.
De ting som jeg ikke forstår, gir jeg til
deg, og stoler på deg med meg selv og
dem jeg elsker.
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av Tommy Hicks
av Ola Døhl
ola@nit.no

Den navnløse
profet

Den tredje profeten, i den før-monarkiske tidsepoke, som vi skal stifte bekjentskap med, er en
person vi ikke vet navnet på. Fra tid til annen så dukker det opp slike personer i det gamle testamentet. Hvorfor navnet ikke er blitt gjort kjent er det ikke lett å ha noen klar mening om. Enkelte
ganger kan vi se at ﬂere av de som fremtrer som navnløse profeter ble kalt til særdeles viktige
oppdrag. Det vi vet om denne profeten er at han utspilte en sentral og viktig rolle i Israel, under
midjanittenes herjinger i dommertiden.
Historien
Hele hendelsesforløpet ﬁnner sted like
før Gideon blir kalt til tjeneste (Dom
6:7-10). Dette var fjerde gang under
dommertiden at israelittene var blitt
undertrykt og kuet av et fremmed folk.
Det første anslaget hadde kommet fra
Mesopotamia (3:8), det andre fra Moab
(3:12), det tredje fra kanaaneerne (4:2),
som vi tidligere har sett i forbindelse
med historien om Debora, og det fjerde
nå fra Midjan (6:2). Denne undertrykkingen var en av de mest ydmykende i
Israels historie. Midjanittene invaderte
ikke landet for siden å opprettholde en
uavbrutt okkupasjon, noe som var tilfelle
med tidligere okkupanter. Midjanittene,
som var et omreisende folkeferd, kom
en gang i året, i forbindelse med innhøstning, hvor de bl.a. forsynte seg av avlingene. Da de hadde tømt kornlagrene
forsvant de tilbake til sine egne landområder, og kom ikke tilbake før enn ved
neste innhøstning. Det som eventuelt
var igjen av avlinger ødela de, slik at det
ikke var noe igjen å leve av i Israel, ”ikke
så mye som en sau eller en okse eller et esel”
lot de være tilbake. På denne måten ble
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israelerne både utarmet og svekket. Selvbildet var så å si knust, og de var bare
skyggen av hva de en gang hadde vært.
Når profeten siden ble kalt av Jahve til å
bringe sitt budskap, hadde midjanittene
i hele seks påfølgende år, kommet og
ødelagt avlingene. Gjennom disse årene
hadde israelerne utviklet en stor redsel
for den årlige terroriseringen. Av frykt
for midjanittene hadde ﬂere av innbyggerne søkt ulike tilﬂuktssteder for avlingene sine oppe i fjellene, både i huler og
i fjellborger holdt de til. Det hadde ikke
vært gjort noen forsøk på militære tilbakeslag, eller på å forsvare seg overfor
de fryktede og grusomme terroristene.
De kom når de ønsket å komme, de tok
hva de ville, ble så lenge de så det tjenelig, og reiste videre når de fant det for
godt. Dersom det fantes noen tid i Israels historie, under dommertiden, hvor
Israel virkelig var svak og kuet, så var det
under midjanittenes herjinger.

Tjenesten
Årsaken til de ydmykende forhold
var den samme som ved tidligere til-

feller. Folket hadde fortsatt å synde
mot Jahve, som i sin tur hadde overgitt israelerne i midjanittenes vold, i
et forsøk på å oppdra dem, slik at de
igjen kunne søke Herren deres Gud.
Oppdraget til profeten er lett å få rede
på. Hans oppgave var å bringe dette forholdet fram i lyset, og i så måte mane
folket til troskap imot Jahve, slik at de
igjen kunne nyte godt av hans velsignelse og frihet fra okkupanten. Siden Gideon snart ville bli kalt til tjeneste som
Israels redningsmann (Dom 6:11ff.),
ville det heller ikke være unaturlig at
profetens tjeneste her blir forstått som
en forberedelse i påvente av Gideon og
hans oppdrag. Gud ønsket med andre
ord at noen skulle gå foran Gideon og
forberede folkets hjerter for det budskap og den frihet han ville bringe over
Israel. Slik fremstår profeten også som
en forløper, som forberedte veien for en
annen, - en tjeneste det kan synes han
delte med ﬂere profeter i Skriften. Siden
det verken er skrevet eller sagt så mye
om denne profeten, er det heller ikke
mye vi vet egentlig vet om han.

Personen
Det vi lett vil kunne fastslå er at han
må ha vært en person med forholdsvis
høy integritet og åndelig status. Dette
kommer ikke minst av det faktum at
Jahve tilsynelatende ville sende ham til
områdene rundt Ofra med sitt budskap.
Folket i Ofra hadde vendt sine hjerter til
Ba’al og begynt å tilbe Asjera, noe vi kan
lese i fortellingen om Gideon. Før Gideon kunne gå imot midjanittene ﬁkk
han i oppdrag å rive ned både alteret for
Ba’al og Asjera-pælen som stod der til
ære for fruktbarhetsgudinnen (6:25-28).
Da Gideon hadde revet alteret for Ba’al
og hogd ned Asjera-pælen i Ofra, kan vi
lese at han ﬁkk hele byen i lynsjestemning. Bymennene hadde latt seg hisse
opp og ville drepe Gideon for det han
hadde gjort. Det er ganske bemerkelsesverdig at Guds folk hadde forvillet
seg så langt bort i sin gudsdyrkelse at
de faktisk var villig til å ta livet av en
mann som hadde revet ned et hedensk
tilbedelsessenter. Det at profeten var
utvalgt til å gå inn til et slikt folk og
til et slikt sted for å bringe Guds ord,
viser at Jahve betraktet han som en
trofast tjener som hadde ryggrad til å
stå oppreist i møte med en slik kultur.
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av Ola Døhl

Budskapet
På et hvilket som helst tidspunkt under
dommertiden hadde det eksistert profeter i Israel. Når Jahve da skulle velge seg
en profet, hadde han sannsynligvis ﬂere
å velge mellom. Så når han valgte seg
vår profet for denne viktige oppgaven,

så må vi kunne anta at dette var en av de
profetene som Jahve virkelig stolte på og
stod han nær. Budskapet han leverte gir
også en pekepinn på hvem denne profeten var. Fra begynnelse til slutt ser vi en
sterk og markant fokusering på Herren
Gud. Budskapet begynner med ”Så sier
Herren, Israels Gud,” og fortsetter videre
med hvordan Gud fridde israelerne ut
av trellehuset i Egypt og førte dem hjem
til det lovede land. Hele beretningen avsluttes med at profeten avleverer Guds
ord til folket, ”Jeg er Herren deres Gud.
Frykt ikke de gudene amorittene dyrker,
selv om dere bor i deres land.” Profeten
talte verken om seg selv eller for den saks
skyld om folkets alvorlige synd og deres vei bort fra Jahve; hele tyngdepunktet i hans forkynnelse var fokuset mot
Herren Gud, hans eksistens og hva han
hadde gjort for sitt folk. En person som
er så sentrert om hvem Gud er og hva
han har gjort for sitt folk, må betraktes
som en åndelig moden person. Gud visste hvem han var, og profeten kjente sin
Gud.
Profeten var, som vi så, også historisk
orientert i sin forkynnelse. Fordi Gud
hadde gjort så mye godt for sitt folk tidligere, mente profeten at de også burde

følge Jahve nå. Profetens hovedtanke var
at tidligere velsignelser over folket burde
være utslagsgivende for hvordan de levde sine liv i dag. Gud hadde gitt Israel en
fantastisk befrielse fra Egypt, med storslagne under og mirakler, og siden hadde
han ført dem til Kanaan og drevet ut alle
innbyggere der slik at de kunne ha dette
landet for seg selv. På bakgrunn av dette
burde folket i større grad ta hensyn til
Guds krav, i stedet for å inngå partnerskap med fremmede kanaaneiske guder
som Ba’al og Asjera. Selv om Jahve hadde åpenbart for profeten sitt budskap og
sendt han til Ofra, så kommer man ikke
bort fra det faktum at Gud benytter seg
av den enkeltes talenter, evner og tanker når budskapet skal avleveres. Dette
var en profet som hadde en stor forkjærlighet for både Jahve og hans folk.
Det kan heller ikke stikkes under en stol
at denne profeten var en uredd person.
Dette vet vi fordi han responderte på
Guds kall og reiste til Ofra, hvor han
avleverte sitt budskap. Dersom folket
i Ofra senere var villig til å ta livet av
Gideon fordi han ødela alteret til guden
Ba’al, så kan man være sikker på at de
heller ikke var særlig vennlig innstilt på
å ta imot et slikt budskap fra denne profeten heller. Andre profeter ville kanskje
ha argumentert for at dette var et alt for
farlig oppdrag og heller valgt å bli hjemme, men denne mannen gjorde som han
ﬁkk beskjed om og adlød Jahves kall.

Brølende
lam - partner!
I nesten to år har vi produsert TV programmer med undervisning om
det profetiske, utviklet en webressurs for det profetiske og kreative,
samt videreutviklet bladet Den profetiske røst.
Vi holder også profetiske seminarer og har profetskole om den
nytestamentlige profetiske gaven. Vi ser oppmuntrende resultater
ved at troende kommer ut i gavene og i tjeneste for Herren.
Vi opplever også at ﬂere regioner åpner seg for det
profetiske i Norge. Vi bygger derfor ﬂere profetiske
team, reiser rundt og holder lokale møter og seminarer. Vi ser herlig frukt av arbeidet og ikke minst
ser vi at vår forbønnstelefon er blitt mye brukt av
mange mennesker med store behov. Mange har gitt
tilbakemeldinger på at de har blitt oppmuntret, helbredet og fått klare profetiske tiltaler.

Vi håper at dere som blir velsignet og oppmuntret
gjennom Brølende lam også vil være med å så inn både
økonomisk, gjennom forbønn og at du kanskje vil bidra med noe frivillig arbeid på en eller annen måte.
Om du kunne være med om et månedlig fast beløp,
ville dette kunne hjelpe oss til å nå vårt budsjett på bare
kr 42.000 i måneden!
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Vi trenger 100 partnere. Bli en av de 54 faste månedlige BL partner vi mangler!

Gud velsigne deg!
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Josefs profetiske reise

av Jill Austin

Master Potter Ministries

Det ligger på mitt hjerte å dele hva det er å være en frigjører! Hva er den profetiske reisen Gud
tar hver enkelt av oss ut på, for å forberede oss til plutselig å bli en frigjører på verdensscenen?
Det skjer plutselig når Gud begynner å ﬂytte oss i posisjoner, gjør det ikke?
”Og han kalte hungersnød over landet.
Han ødela hele brødforsyningen. Han
sendte en mann foran dem, Josef, som ble
solgt som slave. De mishandlet hans føtter
med lenker, og han selv ble lagt i jern. Inntil tiden da hans ord gikk i oppfyllelse, ble
han prøvd av Herrens ord. Kongen sendte
bud og slapp ham løs, folkenes hersker gav
ham fri. Han satte ham til herre over sitt
hus og hersker over hele sin eiendom, så
han kunne binde hans fyrster etter behag,
og lære de eldste visdom.” Sal105:16-22
Så la oss snakke om Josef. Han var en
ung mann. Det står i første Mosebok at
Josef var spesielt likt av faren og at han
ﬁkk en vakker kappe med mange farger.

Josef drømmeren

Reisen til en frigjører

Josef var en drømmer. Han var også en
profet. Han drømte, og han så bokstavelig talt fremtiden sin, gjorde han ikke?
Men da han ﬁkk kappen og var så elsket
av sin far, gjorde det brødrene hans sjalu. Når du har en stor gave, når du begynner å få drømmer og visjoner, når du
begynner å få hodet ditt litt over alle de
andre, vil dine søsken bli sjalu. Mange
ganger kommer det fra dem i Herrens
hus! Plutselig ser de denne spesielle salvelsen og gaven som er i deg, og de blir
sjalu.

Josef delte så drømmen hvor alle brødrene og faren hans skulle bøye seg ned
foran ham. Har du noen gang delt noe
som ikke var helt i den rette tid? Du lærer ganske fort å ikke gjøre det! Hvorfor? Fordi det rører ved sjalusi, og sjalusi
resulterer i mord. Vi kjenner Josefs historie veldig godt. Brødrene rev kappen
i stykker, kappen av autoritet som var
gitt ham av hans far, og de kastet ham
i en brønn og solgte ham så til slaveri.
Dette er en del av reisen til en frigjører.
En konge kan bli kronet på én dag, men
frigjøreren går gjennom tiår av Guds ild

Ny bok av
Rick Joyner!
Anbefalt av profetiske mennesker og kristne ledere verden over.

Fire av Rick Joyners sterkeste episke visjoner:
Høsten, Det Siste Slaget, Kallet og Fakkelen & Sverdet i en bok.

4 Visjoner, Pris kr 350,00 + porto
For bestilling ring 32 75 79 85 eller send en mail til info@brolendelam.no

for å bli trent på den profetiske reisen.
Dette skjer slik at når du blir ”kronet”,
vil det ikke bare være den vakre kappen
med alle fargene du bærer, men også et
plagg av ydmykhet og fromhet, og all
pris vil gå til Herren!

Gud tillater hungersnød
I Sal105 står det at Gud tillot hungersnød. Med andre ord var det Gud som
satte verden fremfor en internasjonal
krise. Det er akkurat slik det er i dag!
Herren setter jorden foran en internasjonal krise på en måte vi aldri før har sett.
Han kommer til å være den som stanser
regnet. Han kommer til å være den som
lar jordskjelvene komme. Han kommer
til å være den som skaper skjelvingene
i lands styrer. Han er den som setter
onde styrer på sine steder, som Hitler og
Stalin. Han er også den som setter sine

menn og kvinner strategisk på sine plasser! Vi har å gjøre med et stort, globalt
sjakkspill, med Herren som ﬂytter spillere i den tiden og i den timen for en tid
som denne.

Guds vind endrer deg
Da Josef ble overlatt til slaveri, står det
at bena hans ble lagt i jern. Med andre
ord tillot Gud at han ble skadet. Det var
ikke bare det at brødrene hans kastet
ham i en brønn og så solgte ham, men
Gud tillot også at Josefs føtter ble lagt i
jern. Nå hadde han mistet sin familie og
sin kultur, og ble brakt inn i et fremmed
land. Hvor mange av dere har blitt brakt
inn i et fremmed land hvor dere geograﬁsk ikke ville gå?

akkurat nå, hvor hans vind kommer, og
den ﬂytter og omrokkerer spillerne strategisk. Plutselig vil Gud rykke mange av
dere opp med rot ut av deres hjem, ut av
jobbene deres og omplassere dere til en
annen by ”for en tid som denne.”
Herren sier: ”Jeg trenger en frigjører! Jeg
må plassere ham i Egypt og få ham foran
Farao fordi denne frigjøreren ikke bare
skal redde Israel, men denne hungersnøden
og verdensomspennende krisen kommer til
å treffe alle nasjonene av den kjente jord.”
Rop ut: ”Herre, jeg vil være en pioner!
Herre, jeg vil være en frigjører!” Vi vet
at Josef kom til Potifars hus, og Bibelen
sier at Guds godhet var med Josef. Guds
favør var med ham!

Plutselig har Herren ﬂyttet på deg og
forandret deg! Herren er på det stedet

Les Ivar Viks
andaktsbok!
Vår faste medarbeider Ivar Vik har gitt ut en andaktsbok som du
kan få kjøpt gjennom Brølende lam.
Boka har en andakt for hver dag i året med forslag til bibelstudium for hver dag. Vik er teolog fra Menighetsfakultet og har ﬂere
års tjeneste bak seg i kirken som kateket og prest. Flere sier om
denne boken: ”Dette er den beste andaktsboken jeg har lest!”.

Denne boken kan bli din for kr 198,00 + porto
For bestilling ring 32 75 79 85 eller send en mail til info@brolendelam.no

av Ola Døhl
Brølende
lam musikk CD , kr 189,00 pr.stk.
Ropet fra ditt indre – den CD vi har fått ﬂest
tilbakemeldinger på at man har blitt forløst i
tungetale og intimitet med Gud.
Ved deg stormer vi fram – ﬂere har blitt
satt i frihet fra depresjoner og andre deler at
de har blitt forløst i dans og fått et sterkere
bønneliv, ved å høre på denne CD-en.
Reﬂeksjoner – er en instrumental CD til
balsam for sjelen og hjelp til et hjertespråk
med Gud.
Stormvinden fra himmelen - forløser et
progressivt bønneliv hos lytteren.
Nattevåk – er en instrumental CD for å
oppmuntre lytteren til indre bilder og visjoner.

Advarsel! Cd-ene må
ikke spilles om du ikke
vil ha en berøring med
den levende Gud!
CD-ene er ikke kristen
underholdning og bør
ikke spilles om du ikke
har tid til å sette deg
ned for å høre fra Gud.

Ved min Ånd – er en sterk profetisk CD, hvor
musikere sammen med Aida improviserer i
Den Hellige Ånd, live i studio.

Velg tre til bare kr 450,00+porto

musikk CD, kr 195,00 pr.stk.

Bending to hear the secrets you breathe – En
spennende ny CD av en ung profetisk jente
med sterk autoritet i Herren.

Prepare Yhe Way – Don Potter, Leonard Jones
og Syzy Wills drar på med noe som for mange
er det kraftigste og mest befriende som ﬁnnes
på opptak av salvet tilbedelse.

I Live Here – Don Potters nye album blir av
profetiske mennesker kalt kansje den beste
CDen noensinne som er gitt ut.

Glory – “Menneskene ville ikke slutte å tilbe.
Herrens nærvær var det sterkeste jeg noen
gang har kjent på et møte før. Gråt brøt ut, og
alle var målløse” - Rick Joyner

Coming Out Of Egypt – “Guds kraft måtte til
for å befri Israel da, og Guds kraft må fortsatt til - korset - for å befri oss i denne tiden”
– Leonard Jones

In The Spirit – “Selv om vi, alle sammen, var
priviligerte av å være med på disse tre dagene, vet
jeg at denne kraftige salvelsen hadde lite med oss å
gjøre ” – Don Potter

Fly Me Like The Wind – Ulikt mange andre
tilbedelses album er ”Fly me Like the Wind”
strødd med salvede øyeblikk med spontan
tilbedelse som har blitt et kjennemerke for
MorningStar tilbedelse.

Warfare – ”Disse menneskene kom ikke bare for
å prate om tilbedelse og krigføring - de kom for
å gjøre det! Aldri har jeg sett så mange fokuserte
tilbedere og forbedere samlet med en så bestemt og
overgitt fokus” - Rick Joyner

Draw Me Up – Åtte nye live sanger av
Leonard Jones. Med et hjerte for å kjøpe fri
nasjonenes musikkinstrumenter, har han fanget
en ny lyd, ved å bruke disse instrumentene til å
tilbe Gud på en frisk og kraftfull måte.

Generations – “Selv om jeg opprinnelig trodde
at vi faktisk hadde fanget salvelsen på opptak,
viste den Hellige Ånd meg, at ingenting kan
fange Han som setter fanger fri” - Don Potter
Dobbelt CD, kr. 250,00

PROFETISK
EVANGELISERING
av Mark Stibbe

EN PROFETISK VISJON FOR
DET 21. ÅRHUNDRE
av Rick Joyner

OVERVINNE DEN
RELIGIØSE ÅND
av Rick Joyner

DERE KAN ALLE
PROFETERE
av Steve Thompson

Hvordan Jesus kan og vil
bruke enhver av oss, til hjelp,
oppmuntring og til også å
tale inn i ikke troendes liv.
De får da øynene opp for at
Jesus lever og at Gud bryr
seg om deres tanker, ord og
gjerninger.

En visjon om framtiden og et
kall og en strategi for å mobilisere den mektige armé som noen
gang har marsjert på jorden
- Guds armé.

En av de mest nødvendige
småbøker på trykk for en
kristen som ikke ønsker å
bli lurt av djevelen. En nøkkelbok for Norge.

Bibelen viser at alle kristne
kan høre fra Gud og tale
profetisk til andre mennesker. Denne boken gir bibelsk
oppmuntring og praktisk
veiledning for å hjelpe deg.

Pris kr 148 + porto
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Pris 109 + porto

Pris 198 + porto
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Guds krigere

av Rick Joyner

info@morningstarministries.org

Mange soldater, men ikke mange krigere! I militæret kan du høre ofﬁserer fortelle at det er mange
profesjonelle soldater som tar sin jobb veldig alvorlig og er gode på det de gjør, men når krigen
kommer, merker en forskjellen – da vil den sanne kriger vise seg. Menighetens ledere er i ferd med
å forvandles fra å være profesjonelle ledere til å bli ekte krigere, lik soldaten ved korset. Krigerne
løper inn til sentrum av krigen og ikke fra den. Krigerne går gjennom konﬂiktens intensitet og fare.
De lar seg ikke hindre av opposisjon og trøbbel, men våkner i stedet til liv når de møter hindringene. Akkurat slik vil sammensetningen av den voksende generasjon kristne være. De som tror
den voksende generasjon er myk, vil bli sjokkert over den krigernasjonen som snart blir forløst.
Gud er en kriger!
Titlene Hærskarenes Herre og Krigernes
Herre er brukt ti ganger mer enn andre
titler i Bibelen. De som søker forløsning
i Gud i disse dager, er i ferd med å få en
krigers disiplin fordi den voksende generasjonen blir forberedt til å tjene i den
største trengsel verden noen gang har
sett. De vil møte problemer med tro og
sikkerhet forankret i Herren. De vil bære
tittelen “overvinner/overlever” fordi de
aldri vil gi etter for opposisjon, trøbbel
eller kamp, men vil kjempe for å vinne
som Josva, som kjempet inntil seieren
var endelig. Disse store kristne krigerne
vil få de samme resultatene fordi de vet
hvem de er – hvem som har sendt dem
og kraften fra Kongedømmet de representerer. Som Kong Davids store menn,
vil de bli hørt langt unna og bringe frykt
inn i hjertet til Kongens ﬁender. Dette
vil bringe forvandling til Kristi legeme,
som vil være så mektig at menighetshus
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vil bli sett på mer som en militærbase
enn en forsamling. Seriøs trening og utsending med åndelig kraft og strategiske
invasjoner vil være på dagsorden.

Det er tid for krig!
Skriften forteller oss at det er “en tid for
krig, og en tid for fred.” Dette er en tid
for krig. Det er ingen tilfeldighet at en
av de største tilbederne i Bibelen, David,
også var en av de største krigerne. Ekte
tilbedelse og krigføring henger sammen.
Hvordan kan en ekte tilbeder av Gud
ikke bli provosert av det onde i vår tid,
og stå for sannhet ved å stå djevelen
imot og sette de bundne fri? Krigerne
som er i ferd med å reise seg, vil bli trigget til å ta aksjon mot enhver djevelsk
tanke som holder menn og kvinner
bundet, og de vil bringe ﬁenden ned
med sine mektige og kraftfulle våpen.
Når denne radikale forandring kommer
over Guds menighet og enhver kristen

blir en fryktløs kriger av sannhetens
evangelium, vil basisen i den store karakter forandre dem som lever i dette til
å bli de største krigerne verden noensinne har sett. Å dø daglig, ikke lenger leve
for seg selv, men for Kongen og gjøre
alt for Kristi evangelium. Herren sier i
Luk9:23-24: “Om noen ønsker å følge
meg, da må han fornekte seg selv, ta opp
sitt kors og daglig følge meg. For den
som mister sitt liv, vil ﬁnne det igjen.”
Det er kjennetegnet på en ekte disippel
og ekte kriger. Verden er i ferd med å
oppleve hva en ekte disippel er – verdens
sanne lys og salt.
Da vi allerede er døde for denne verden, er det ingen ting denne verden
kan gjøre oss, og vi vil ikke frykte noe
på denne jord. De som lever uten frykt,
er de mest frie og kraftfulle menneskene
på jord. Det er ingenting som bringer
mer frykt inn i ﬁendens leir enn at slike
mennesker vandrer på jorden igjen. De

er allerede blant oss og vil nå begynne å
vokse. Det er en generasjon ulik noen
annen som har vært på jord. Herren har
virkelig spart det beste til slutt. Det vil
aldri være en seier uten en krig. Jo større
krig, desto større seier. Det har vært en
veldig dårlig mentalitet spredt over menigheten om at kristne ikke skulle erfare
trøbbel, og om så, vandret de ikke i tro.
Det er akkurat det stikk motsatte av hva
Skriften sier, for både Jesus og apostlene
forklarte at prøvelser og motgang er en
del av det en kristen er kalt til å gå gjennom. Det er en hensikt med prøvelsene,
og det er seier i vente når du møter prøvelsene med tro og trofasthet. Det er sagt
om den store tjenesten til Paulus at han
“styrket apostlene, oppmuntret dem til å
fortsette i tro og si ’vi må gjennom mange
prøvelser for å nå Guds rike’.” Apg14:22.

Generasjonen som overså kunnskapen
om seirene bak enhver prøvelse, vil antagelig være den svakeste kristengenerasjonen i historien. Nedbrytningen av
moral, integritet og en normal åndelig
djervhet i den siste generasjonen virker
som et narkotikum som inntar og erstatter den bibelske tro. Uansett har det begynt å endre seg, og forandringen vil fortsette helt til forvandlingen er komplett.
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av Rick Joyner
Sjokktropper
Det er en ny ånd av kristne som vil vokse opp og som er mer militante. De har
ikke vært sett siden det første århundre.
De er krigerkjemper som vil leve med
det for øye å ikke overgi en eneste åkerlapp til korsets ﬁende. Den voksende generasjonen er i ferd med å forandre for
alltid det inntrykket verden har om at
kristne er feige, svake og fulle av frykt.
På grunn av dette inntrykket man sitter med av kristne, vil den første bølgen
skape både frykt og undring over den
kraften som vil være i den nye generasjonen. Dette vil begynne å vekke opp
resten av kristenheten til å komme inn i
sin sanne natur og bestemmelse, akkurat
som Gideons gjennombrudd forårsaket
at resten av Israel reiste seg og tok ansvar.

Klargjør dine våpen
Soldater vet at våpen som ikke fungerer
bra, kan bety død for både dem selv og
mange andre. Derfor brukes mye tid på
å rense og klargjøre våpenet. Apostelen
Paulus skrev om de mektige og kraftfulle
våpen vi har blitt gitt. Få kristne forstår
dette, og enda færre har lært å bruke
dem. Dette er i ferd med å forandre seg.
Vi begynner å ta det samme ansvaret,
tar vare på det som har blitt betrodd
oss og er i ferd med å bli den ﬁneste
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og mest troverdigste soldat noensinne.
Vi må forstå at våpnene til vår strid ikke
er menneskelige, men mye mer kraftfulle. De mektige, kraftfulle og ikke-kompromissende våpnene er åndelige – det
er både kjærlighet og sannhet. Guds krigere elsker sannheten, og sannhet uttalt
under salvelse er den mektigste kraft på
jord. Som gode soldater burde vi kontinuerlig stelle og ta vare på den kostbare
sannheten vi er betrodd. Vi må bli de
dyktigste kvinner og menn, som kan
treffe ﬁendens hjerte hver gang, uten å
vike av, og våre våpen må aldri svikte.
Nasjoner vil snart bøye kne for den motstandsdyktige kraft i sannheten, som er
i ferd med å bli proklamert av en uimotståelig armé. De vil konfrontere det
største mørke i vår tid, og de vil tvinge
det tilbake. I alle ting vil de stå besluttsomme og uten kompromiss slik at ﬁenden vil gjøre retrett foran dem. Den
kommende armé vil ikke bli lik verdens
armé, som dreper, plyndrer og ødelegger
på deres territorium, men den vil i motsetning helbrede, gjenopprette og sette
mennesker i frihet, dem som ble slått av
verdens armé. De vil ikke komme for å
ta, men for å gi. Verden har aldri sett en
slik hær som nå snart vil bli forløst på
jorden. Kallet går nå i denne stund over
hele jorden til alle dem som vil bli en
del av dette.

Denne hær vil bringe frykt inn i alle som
ikke er en del av den, inkludert mange
sovende og desillusjonerte kristne. Den
ånd som var over Elias, som også var
over døperen Johannes, som forberedte
Herrens vei første gang, er i ferd med
å komme over titusener av dem som
er forberedt på Herrens andre komme.
Akkurat som hele Judea kom for å se
Johannes, vil hele nasjoner komme
for å høre og bli døpt av dem som er
i ferd med å bli forløst inn i Guds hær.

Krigernasjonen – den nye lyden
av Guds menighet
Det vil kreve all fokus, disiplin og stor
tro av alle sanne krigere for å kjempe den gode strid i vår tid. Lyden av
trompeten er nå i ferd med å bli hørt
og sammensetningen av de siste dagers
krigere vil nå ﬁnne sted. Menigheten vil
ikke lenger trå til side for ﬁenden, men
være sannhetens vinnere og bli den frihetskjempende krigeren den er kalt til å
være. Som sagt vil menigheten, når den
begynner å ta sitt ansvar, bli mer lik en
militærbase som trener og utvikler en
effektiv og raskt voksende åndelig kraft.
Menigheten vil bli organisert mer som
en militærmakt med en armé med forsvar både på land, sjø og i luften. Disse vil alle lære seg å fungere sammen i
harmoni – forsvare hverandre og hjelpe
hverandre til å skape muligheter. Vi vil

begynne å fokusere mer rundt funksjon og hensikt enn doktriner og utlegninger, som nå ofte karakteriserer
bevegelser og grupper som er i Kristi
legeme. Sammen med den kommende
enhet og disiplin i Guds menighet, vil
prøvelsene øke og korsets soldater blir
kjent for sin kjærlige og urokkelige fred
midt i prøvelsene. De vil bringe kjærlighet, fred og stabilitet overalt hvor de
går. De vil bli sanne frihetskjempere og
virkelige vinnere, som kjemper for å
sette menn og kvinner fri fra det forferdeligste åk over enhver som er bundet
og over all synd og dens konsekvenser.

Forandringen
Hvordan vil dette skje praktisk? Det er
allerede mange bevegelser, misjonsorga-

nisasjoner og også noen menigheter som
er i ferd med å foreta forandringen, selv
om de kanskje ikke har tenkt over det på
den måten. Ledere er i ferd med å samle
seg rundt hensikter og funksjoner i stedet for doktriner. Mens dette skjer, vil
ting som før har sett ut til å skape konﬂikter, nå i stedet skape samhørighet.
For dem som har en høyere hensikt med
Guds rike i deres hjerte og motiver, vil
denne forvandlingen bli lett. For andre igjen vil den ikke bli fullt så enkel,
men forandringen vil bli gjort uansett.
Mens nasjoner ruster seg til den kommende verdenskrigen, vil de som har
vært vanlige borgere, bli store krigere
når det går opp for dem hvordan den
store ﬁenden søker å dominere verden.
Kristne vil snart våkne til en mye stør-

re ondskap og trussel enn det vi nå ser
og verden har sett i det siste århundre.

Mange vil forstå at det er bedre å betale
prisen, selv om det innebærer død, enn å
gi etter for det tyranni som nå truer verden. Det er bedre å dø for sannheten enn
å leve under en løgn. Det alvorlige med
vår hensikt som korsets soldater vil bli
mye klarere for alle sanne kristne i tiden
som ligger foran. I stedet for å søke karriere eller materielle goder, vil det viktigste mål og fokus for sanne kristne være
å kjempe for sannheten, Kristus-likhet
og å utføre jobben han har kalt oss til å
gjøre i denne tid. Akkurat som en soldat
ikke lar seg forstyrre av dagligdagse ting

Nå kan du ringe oss for forbønn og veiledning!

RING 32 75 79 85
eller send e-post
via vår webside
www.brolendelam.no
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av Rick Joyner
i sitt liv, vil en sann soldat av korset leve
et enkelt liv og gi seg selv til ting som har
med evigheten å gjøre, i stedet for det
som ikke er av betydning for evigheten.

Kvinner og barn – den voksende
soldat og leder
Kvinner og barn vil bli av de viktigste
soldater og ledere i den kommende militære menighet. Som det har blitt sagt:
“Om menn kan bli en del av Kristi
brud, så kan kvinner bli en del av Guds
armé.” I tiden før Kristi oppstandelsesdag, da mennene gjemte seg i frykt,
gikk kvinnene frimodig til graven for
å se til Mesteren. Akkurat på samme
måte vil kvinnene i denne tid reise seg
og risikere alt for Mesterens evangelium. Kvinnene som gikk til graven, forble trofaste, selv om det så ut som om
sannheten var fullstendig beseiret. De
var derfor velsignet med stor favør til
å ta opp det første apostoliske oppdrag
ved å være vitner om Herrens oppstandelse. Modige kvinner har alltid vært i
front av kriger mellom lyset og mørket
og vil fortsette å være der inntil enden.
Kvinnene trenger ikke å være den
sterke maskuline for å ta sin rettmessige plass i Guds armé. Faktisk vil det
viktigste i den kommende krigen være
at menn gjenopprettes til å være den
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mann Gud har skapt dem til å være,
likeså at kvinnene gjenopprettes til
den kvinnen de ble skapt til. Når dette
skjer, vil hele verden være vitne til det
og bli mektig trukket mot den ekte
mann og kvinne, som har beseiret forvirringen og forskjellen som har skapt
et stort skille mellom mann og kvinne.
Den store forvirringen som har kommet inn mellom enheten mellom
mann og kvinne som Gud skapte, har
sin rot i den store, økende frustrasjon
som nå dominerer verden. Uansett er
ekte menn sikre nok til ikke å behøve
å markere seg med makt og kontroll
og vil alltid behandle kvinner og alle
andre med den verdighet og respekt
som er dem verdig. Ekte menn vil snart
reise seg, og ekte kvinner vil vandre
med dem i all den verdighet og respekt
som barn av Kongenes konge bør være
kjent for. Verden vil se det og undre seg!

Mega-menigheten redeﬁnert
Når menigheten inntar sitt sanne kall og
begynner å vise sin sanne natur, vil den
bli den fasteste og mest krevende nasjon
på jord. Den vil bli så totalt annerledes
enn det en kan tenke seg og vil faktisk
bli en nasjon i nasjonene. Menigheten,
som vil skape den forandringen som
kommer, vil raskt vokse i tall og trenger

å forberede seg på å reise opp og trene
opp kapteiner for ti, hundre og tusen.

Ny Dobbel DVD fra seminaret i juni 2006.
Undervisnings dvd. Her får du all undervisning fra seminaret i juni 2006 ” Profetier, drømmer og visjoner” dobbel DVD

Vi trenger å forberede oss på å tjene og
reise opp uttallige mennesker som ikke
kompromisser med sannheten i det de
er kalt til å være. Dette vil ikke bli en liten og grei oppgave og kan bare fullføres
gjennom Den Hellige Ånd. Dette ligger
over enhver eksisterende organisasjon og
ethvert lederskap. Herren vil bli hodet i
sin menighet, og de som ikke kjenner og
bekjenner seg til hans lederskap, vil ikke
kunne stå lenge i den kommende tid.

Pris kr 400,00 + porto

Mens familiesplittelsene bare øker og er
et stort problem i vår tid, vil menigheten
reise seg og bli den familien den er kalt
til å være. Kristne familier vil så begynne
å bli det de er ment å være. Med den
store kommende vekst i disiplin, vil det
også være en forsterkning i relasjoner og
spesielt for å styrke familier, som trenger
all den styrke de kan få når motstanden
kommer mot dem. Menigheten vil snart
bli alt det den er kalt til å være. Når menigheten gjør det, vil den bli det mest
attraktive og sterke samfunn på jord og
en sann gjenspeiling av det kommende
kongeriket.

Pris kr 400,00 + porto

Pris kr 400,00 + porto

Pris kr 200,00 + porto

Herren kaller
sin armè
av Elisabeth Mork

info@brolendelam.no

“Som helter løper de frem. Som krigsmenn stiger de opp på murene. Hver av dem drar frem sin
vei og bøyer ikke av fra sine stier. De trenger ikke hverandre til side, de går fram hver på sin
egen vei. Mellom kastespyd styrter de fram og stanser ikke i sitt løp” Joel2:7-8
Disse bibelversene kom til meg like etter en drøm jeg hadde for kort tid siden.
Drømmen forløp seg slik: Jeg befant
meg i et stort rom sammen med mange
andre mennesker; fellesnevneren vår var
at vi ventet på noen. Mens vi var der,
opplevde vi at et lys, akkurat som en soloppgang, kom til syne i rommet. Etter
hvert som lyset bare ble sterkere og sterkere, kjente jeg meg omsluttet av fred,
glede, spenning og en kjempeforventning. Da lysets styrke ble så sterkt at jeg
måtte lukke øynene, kjente jeg samtidig
på at følelsen av glede og forventning
overveldet meg. Da med ett merket jeg
det stod noen rett foran meg, og mens
jeg kjente to varme hender som ble lagt
over øynene mine, hørte jeg en mannsstemme si: “Sånn! Nå kan du lukke opp
øynene dine, for nå er du i stand til å se i
mitt lys!” Jeg åpnet øynene og så rett inn
i de kjærligste og vakreste øyne jeg noen
gang har sett, og jeg bare visste i mitt indre at det var Jesus. Han sa ikke noe mer,
men omsorgen og kjærligheten som lå i
øynene, var mer enn nok for meg da. Et-

til kamp

ter hvert førte han meg ut av rommet og
over til et enda større rom. Det som var
spesielt i dette rommet, var at jeg ikke
så noen vegger, men langt der fremme
så jeg mange mennesker stå på rekke
og rad, og Jesus førte meg inn i rekken.
Deretter gikk han inn i det første rommet igjen og hentet ut én etter én, og
alle ble stilt på den samme rekken. Det
var en enorm fred jeg kjente på, men
midt oppi dette opplevde vi også en stor
sorg på vegne av dem som ikke ble ført
ut. Og dette var det store alvoret i drømmen – enkelte som kom ut, opplevde at
den de hadde vært sammen med, ikke
var klar til å bli med Jesus; både ektepar,
foreldre/barn, søsken etc. opplevde å bli
skilt fra hverandre. Jeg husker at Jesus
sa med sorg i stemmen at de ikke var
klar til å være med ham ut av rommet.
Følelsen var til å ta og føle på akkurat
der og da. Men da Jesus hadde hentet
ut alle sine, stilte han seg foran oss på
den raden vi stod og begynte å snakke
med oss; plutselig var alt det vonde vi
hadde opplevd, som strøket bort, for fo-

kuset vårt endret seg til det han sa. Jeg
husker ikke hva Jesus sa, men det som
var så spesielt, var at mens han pratet,
ble vi ikledd en rustning, og alle hadde
hvert sitt sverd. Etter dette våknet jeg.

Jesus utruster oss
Denne drømmen står fremdeles like klart
for meg og blir for meg veldig talende
om den tiden vi lever i. I disse dager gjør
Gud noe nytt i sin menighet, i Kristi
legeme. Han henter ut sitt folk fra alle
kirkesamfunn, og de usynlige murene
som har splittet Guds folk, er i ferd med
å falle. Det som Jesus utrustet oss for
til i denne drømmen, er det siste slaget
som vil stå, før Jesus kommer igjen for å
hente oss. Vi ser at verdensbildet endrer
seg, og her hjemme merker vi at det blir
mer og mer lukket for å forkynne et helt
evangelium – men i Guds verden ser omstendighetene helt annerledes ut. Seieren
vant Jesus på Golgata for 2000 år siden,
og den ligger der fremdeles rett foran
oss, bare vi våger å ta skrittene fullt ut.

Ikledd Guds fulle rustning
Vi har hatt en lang forberedelsestid, og i
den perioden har Gud trukket på menneskers hjerte. De som er hungrige etter
mer av Herren og er villig til å legge av
seg alt sitt eget i denne tid – det være
seg menneskefrykt, stolthet og egenrådighet – de vil i disse dager bli ikledd
Guds rustning. Rustningen vi ﬁkk i
drømmen, snakker Paulus om i Ef6,
og sverdet vi ﬁkk, var Guds ord. For at
dette ordet skal kunne ha kraft, er det
veldig viktig at vi i dag forkynner et helt
evangelium og at vi blir bevisst på hvem
vi er i Herren. Når vi har denne åpenbaringen fra Gud, vil vi akkurat som Joel
skriver, oppleve at “hver av dem går fram
på sin vei... de trenger ikke hverandre til
side, de går frem på sin egen vei…”. Midt
oppi alt dette kjente jeg også på ydmykheten som var i oss. Det var ingen falsk
ydmykhet – med det mener jeg at vi visste at alt var av Guds nåde, og i oss selv
er vi ingen ting, men i ham, når han får
sin veg og sin vilje med oss, blir vi stridsmenn og -kvinner som lar Herren få utføre sitt verk gjennom oss. Vi makter alt
i ham som gjør oss sterke.
Når han setter oss inn i en oppgave, trenKrassimir Kolev, ”Uppstandelsen” - Olje på larret
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Brølende lam profetskole 2007
av Elisabeth Mork
ger vi ikke streve for å beholde stillingen
vår i Herren; den er gitt oss av Gud, og
ingen kan ta den fra oss. Det eneste som
kan ødelegge, er vår egen vilje til å styre
selv og tro at vi når vi har gått en stund
på veien, klarer oss så godt på egenhånd
og derfor ikke lenger blir totalt avhengig
av Den Hellige Ånd. Det som har startet
i Ånd, må også avsluttes i Ånd; så lenge
vi holder oss til Jesus og går på den veien
han leder oss, vil vi lykkes siden det er
Jesus i oss som utfører verket.
Guds multiplikasjon og forøkelse
Vi må bli ﬂinkere til å “heie hverandre
frem”; misunnelse skal ikke høre hjem-

me blant Guds folk. Akkurat som Jesus
sa, ”dere skal gjøre større ting enn meg”,
akkurat slik skal man også heie frem dem
som kommer etter. De som har kommet
et godt stykke på vegen allerede, har
Gud utrustet til å bli åndelige mødre og
fedre for at vi skal fostre og disippeltrene
dem som i denne tid kommer til å tro på
Jesus. Vi må også ha den innstillingen
om at de som kommer etter oss, vil Herren føre både raskere og mektigere frem,
og bare på den måten vil vi oppleve den
vekst og multiplikasjon i Guds rike som
Bibelen taler om.
Det er viktig at vi ber Herren om at vi må

Målet for profetskolen er:
forbli i den første kjærligheten. La det bli
din bønn, og vær ikke redd for å vise din
svakhet, for det er nettopp i din svakhet
at du blir sterk; din svakhet blir byttet ut
og erstattet med Herrens styrke, og det
var nettopp det vi ble ikledd i drømmen.

• legge et Bibelsk grunnlag om nådegavene, spesielt profetiens gave og den profetiske tjenesten,
slik at eleven med frimodighet kan ﬂyte i dem
• oppmuntre og forløse gjennom bønn og profeti, det som Herren har for eleven
• bygge profetiske team hvor elevene kan praktisere

Ransak meg, Gud
I vandringen med Herren blir vi utrustet til å være en kriger i Guds hær – det
er en prosess med mye beskjæring. Det
er viktig at vi ber bønnen som David ba
– ”ransak meg, Gud, og gi meg et helt hjerte,” at vi er villige til å legge av oss det
som Herren ikke har behag i. Det som
ikke er godt, hugger han av og kaster på
ilden, men det som er godt og sterkt i
deg, beskjærer Gud også slik at det bærer enda mer frukt.
I disse dager jobber Herren med å fornye og omgjøre oss til nye vinsekker slik
at vi er klar til å ta imot den nye vinen
han har for oss i denne tid.
Legg deg på Herrens dreieskive og opplev alt det herlige Gud har for deg; gjør
det nå, og ikke vent – det kan bli for
sent. Tiden er kort før Herrens andre
komme, men før det vil han, som Joel
skriver, klargjøre sin hær og utgyte sin
Ånd over alt kjød. Den siste innhøstningen er i gang; er du klar til å reise
deg i hans veldige kraft og være bærer av
Guds nærvær?

Onsdag den 10. januar 2007
starter vi opp igjen, med en ny
modul, som varer fram til 23. mai.
Modulens fokus blir undervisning
og aktivisering av det profetiske og
noe undervisning i bønn.
Når starter skolen og hvor:
BL profetskole, hver onsdag kl
17:00-22:00 i Brølende lam sine
lokaler i Øvre Eiker.
17:00 Bønn/forbønn/lovprisning
17:30 Undervisning/praktisering
19:30 Åpent møte og profetisk
praktisering
21:30 Kveldsmat/fellesskap

Vi ønsker også at elevene skal
aktivisere gavene på Brølende lam
møter. Videre blir det teamreiser
til forskjellige menigheter i
Skandinavia. Dette er et tilbud for
de som ønsker å delta i profetiske
team og utvikle videre sine gaver og
tjeneste i Herren.
Temaer som dekkes gjennom
kurset:
• profetisk forberedelse
• profetiens mange ansikter
• profetisk kallelse
• hvordan bedømme profetier
• utvikle din profetiske gave
• utvikle deg til å høre Guds stemme
• drømmer og visjoner

• hvordan skjelne ånder
• hvordan tyde drømmer og visjoner
• profetiske bilder og uttrykk
• fallgruver for profetene/ falske
profetier
• suksessfaktorer
Søknad sendes, innen 6. desember
2006 og skal inneholde litt
om deg selv og dine mål med
å gå på skolen: Brølende lam,
Flessebergveien 1, 3300 Hokksund
eller på mail info@brolendelam.no
Pris for kurs, inklusive kveldsmat
er kr 2.600,00
Kursmateriell kommer i tillegg.

For mer informasjon, ta kontakt med Per Ivar Winnæss på tlf. 32 75 79 85 eller ta en titt på vår webside: www.brolendelam.no
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Bønn og strategisk menighetsplanting fungerer sammen
”Bevisene er klare og uimotsigelige,” sier
Amaury Braga, en bønne- mobiliserer
for Dawn Ministries. ”Strategisk menighetsplanting koblet med bevisst, fokusert
bønn, resulterer i enestående multiplisering av menigheter i mange nasjoner.”
Et eksempel er Uruguay, Latin-Amerikas
mest sekulære nasjon. I 1998, 150 år etter
at de første misjonærene kom til nasjonen, var det bare 1000 menigheter i hele
landet, med en evangelisk populasjon på
mindre enn to prosent. Pastorer og kristne ledere ble utfordret til å plante ﬂere
menigheter, og man tok også initiativ til
å starte en sterk bønnebevegelse som en
del av denne nye visjonen. Bønnebevegelsen vokste fort i størrelse og slagkraft.
Bare syv år senere i 2005 hadde tallet
på evangelisk troende vokst til mer enn
fem prosent av befolkningen og tallet på
menigheter hadde blitt mer enn doblet.
Det skjedde også noe lignende i Peru. I
1990 var Peru en krigsherjet nasjon hjem-

søkt av terrorisme. Menigheten begynte å
be og søke Herren over høsten. En bønnebevegelse ble startet og man kjente
resultatet av den ganske fort. Denne
nasjonale bønnebevegelsen brukte radio
til å utfordre troende om å be for nasjonen. De ble oppmuntret til å be spesielt
for områder i Peru som var uten evangeliet og menigheter. Denne nasjonen
med mindre enn en prosent evangelisk
troende i 1960 har nå ti prosent troende.
Tallet på menigheter har økt betraktelig.
I India hvor det var svært vanskelig å starte menigheter kun få tiår tilbake, vokser
det nå bevegelser for menighetsplanting
fram hvor husmenigheter multipliseres
i et enormt tempo. Menighetsplantere
opererer i vers etter vers gjennom Lukas
10, marsjerer i bønn rundt hele området,
ﬁnner ’fredens mann’, utfører mirakler og
utfrielsesarbeid, får åndelige fyrstedømmer til å falle og planter menigheter i
hjem. I sentral – og nord India, som er de
mest unådde områdene av India, har me-

nighetsplantere strategisk anvendt bønn
og bønnemarsjer, og dette har resultert i
tusenvis av nye menigheter i de senere år.
Ifølge Braga er bønn spesielt relevant
fordi det tar for seg de åndelige barrierene og borgene, det rådende tankesettet bak motstanden av evangeliet.
”Bønnens laserstråle gjør utfallet eﬀektivt.” Et annet aspekt er Jesu befaling
i Luk10:2 om å be for arbeidere i høsten. Mange av høstarbeiderne som Gud
reiser opp i dag er menighetsplantere.
En menighetsplanter i New Delhi i India
har sett mange mirakuløse hendelser som
resultat av bønn, som at en hindu- gud
i et tempel knakk i to under en bønnemarsj. Han peker på nytteløsheten ved å
forsøke å vinne samfunnet ved et individ
om gangen. ”Kreftene fra mørket som
hersker i åndeverdenen har hersket over
hele samfunn, noen ganger hele regioner
fra starten av. Når vi går ut for å marsjere
og be, binder vi faktisk og nøytraliserer

Kvinne drømmer om en traktat og finner Jesus
En menighetsplanter fra området Luzern i Sveits, David Schlaginhaufen, delte
denne oppmuntrende historien:
En kvinne hadde en drøm en natt om en
traktat med et spesiﬁkt design, som ble
levert rett i postkassen hennes. Denne
traktaten var om helbredelse og Gud, og
i drømmen så hun seg selv komme til
møtet som ble annonsert. Neste morgen
lå det en traktat i postkassen hennes (vi
sendte ut 16.000 av disse traktatene til
hele området), og hun bestemte seg med
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en gang for å komme til et våre helbredelsesmøter. Dette var i desember 2005,
og Gud har arbeidet i livet hennes siden.
For ﬂere uker siden kom hun igjen, denne gangen til et av våre mindre møter,
og hun åpnet hjertet sitt for Jesus.
Nesten alle som er nye for vår husmenighet- bevegelse blir knyttet til oss
gjennom overnaturlige møter. Helbredelser, merkelige relasjonsforbindelser
(noen kjenner noen som kjenner noen
som kjenner…), drømmer (som denne),

og Guds overveldende kraft. Jeg er ikke
en karismatiker, men dette er deﬁnitivt
en Hellig Ånd ting. Vi forstår ikke helt
hva som foregår, men er takknemlige
for at Gud bygger sin familie og ikke vi.
Kanskje din del i denne historien kunne
være å be for hele familien til denne
kvinnen, at de alle møter Jesus.
Kilde: David Schlaginhaufen (http://shlagis.typepad.com)

kreftene av mørke som opererer i den
virkeligheten. Det øyeblikket dette skjer
blir menighetsplanting gjennomførbart.
Mennesker i samfunnet blir spesielt åpne
og mottakelige overfor sannheten og tar
imot frelsen.”
Nylig gikk han og teamet hans av menighetsplantere inn i et samfunn som hadde
stått hardt imot evangeliet, men ikke før
prosjektet hadde vært gjennomsyret av
fasting og bønn av hundrevis av troende.
”Det var en helligdom i dette samfunnet som var sentral og dominerende. Vi
visste at her var festepunktet som hadde
overtaket. Mitt team og jeg tilbrakte tre
dager i og nær helligdommen, sirkulerte
rundt den og marsjerte i bønn. Da bønnemarsjen var fullført visste vi at mør-

kets krefter var blitt brutt. Opp til det
tidspunkt hadde vi kun klart og plante
29 menigheter i løpet av tre år. Etter
bønnekampanjen klarte vi å plante 181
menigheter i løpet av de neste to årene.”
Han husker også det synlige resultatet
bønn hadde i noen av samfunnene i India
hvor kriminaliteten hadde gått ned dramatisk, indre feider opphørte, stridende
parter ble forsonet, utdanningssystemet
ble bedre, og helsen og renheten blant
menneskene og deres omgivelser ble mye
bedre.
Kilde: Amaury Braga, Dawn Ministries, og
en menighetsplanter hvis navn blir tilbakeholdt av Joel News pga sikkerhetsmessige
årsaker.

Guds svar på terrorisme: Frelse!
Bernd Goldbach, evangelist ved Alliansen av De Uavhengige Pinsemenigheter
(Bund Freikirchlicher Pﬁngstgemeinden) i Tyskland rapporterer:
En ledende terrorist, som er ansvarlig for
mange bombeangrep i Pakistan og i andre land, konverterte til Kristus i vår nylige evangeliseringskampanje i Karachi.
Senere dro han tilbake til sin landsby og
vitnet om sin frelse gjennom Jesus Kristus. Vennene hans sparket ham så voldsomt at han så vidt kunne gå. Forkrøplet
låste de ham inne med intensjoner om å
drepe ham den neste dagen.
Men samme dagen kom det et jordskjelv
i det området. Vennene hans løste ham
fordi de antok at han ikke ville klare å
overleve uansett. Med stor smerte og
utholdenhet klarte han å komme seg

tilbake til Karachi, stedet hvor han
først møtte Jesus, og fant der fellesskap
med sine trossøsken. Gud ledet ham til
”Kristi skole”, et treningsopplegg som
hjelper kristne til å starte menigheter i
de omkringliggende landsbyene.
Med stor smerte hørte han på undervisningen, oppslukt av Guds ord. I den
tredje uken, i undervisningen, kom
Guds kraft over ham og Herren helbredet ham fullstendig fra alle sårene påført
av hans såkalte venner.
I dag er ikke den tidligere terroristen i
ferd med å planlegge angrep og ødelegge
folks liv. Han forkynner evangeliet og
terroriserer nå djevelens rike.
Kilde: Bernd Goldbach,
b.goldbach@gmx.de

Kraftmøte får
amerikansk
tenåring til

Da en besværlig tenåring forstyrret en
gudstjeneste i Hutchinson, Minnesota,
ved å angripe den besøkende forkynneren, ble han utfridd fra en demon rett
foran menighetens øyne. Da Jamie Galloway, den 24 år gamle evangelisten var
ferdig med å be for syke mennesker i menigheten, reiste det seg en høy tenåring
som var rød i fjeset bak i salen, ropte til
Galloway og kastet seg frem foran ham,
og skrek så: ”Stans med å gjøre dette
mot disse menneskene! Du må stoppe!”
Galloway forstod at den unge mannen
ble manipulert av demoner, og begynte
å tale til åndene i autoritet mens resten
av de lamslåtte tilhørerne gispet.
I løpet av få minutter lå den unge mannen, som het Andrew, og gråt på teppet
mens Galloway strøk ham på ryggen.
Djevlene var borte. Etter at han ﬁkk
tilbake fatningen tok Andrew gråtkvalt
mikrofonen, og vitnet at han ville bli
kjent med Jesus men ikke kunne kontrollere sitt kokende sinne. Han gikk ut
av kirken som en annerledes person – alt
fordi han møtte Guds råe kraft.
Kilde: Lee Grady, Charisma Online
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Vekkelse blant unge mennesker i Sydney

Foto: Radar

”Glem sex, dop og rock ’n’ roll, det
er tegn på en religiøs vekkelse blant
de unge i Sydney, Australia,” skriver
Sophie Gyles for popmagasinet Radar. I Sydney går ﬂere mennesker i
kirken hver uke enn på hvilket som
helst annet arrangement, inkludert
store fotballﬁnaler. Kirken blomstrer, men observatører fremhever at
økningen i åndelighet ikke betyr at
folk også er overgitte etterfølgere av Kristus. Det er
også et element av blest rundt det, fordi det er den
”nye kule tingen og gjøre.”

bas Broadway, lokalisert midt mellom universitetet
i Sydney og UTS (University of Tecnology, Sidney). Klokken fem på søndag ettermiddag svirrer
stedet av nyheter og latter, diskusjoner og debatter.
Innenfor er Sophie Doubleday, som ﬂere ganger i
møtet bøyer sitt hode ned for å be og synge unisont med rundt 250 andre studenter. Doubleday
sier at hun ble en kristen for ni måneder siden og
følte seg frigjort for den første gangen i sitt liv. ”Alt
det som jeg ikke var stolt over å ha gjort, forstod
jeg at jeg kunne bli tilgitt for og at Gud elsket meg
like mye,” sier hun. ”Det er en utrolig frihet i det å
være kristen, en fantastisk sikkerhet i livet ditt.”

Men for mange er likevel forandringen ekte. For å
se forvandlingen ta sted kan man besøke St Barna-

Full rapport: http://radar.smh.com.
au/archives/2006/04/in_god_we_trust.html

120 millioner karismatiske katolikker verden over
Mens oppmøtet ved messer går ned og den institusjonelle
siden av menigheten (inkludert presteskapet) blir mindre
og mindre populær, ser det ut som om leg -bevegelser og
karismatiske samfunn i den romersk katolske kirken blomstrer. Det er omtrent 120 millioner karismatiske katolikker
verden over, beregner Matteo Calisi, som er president av
”The Community of Jesus” og ”The Catholic Fraternity of
Charismatic Covenant Communities and Fellowships”, som
har sin base i Bari, Italia. Organisasjonen hans mottok et ofﬁsielt mandat fra paven om å re- evangelisere den katolske
kirken verdensvidt og bygge relasjoner med ikke-katolikker.
Dette kan føre til interessante økumeniske møtepunkter.
Calisi kom nettopp tilbake fra Buenos Aires, Argentina,
hvor han var medvert på en kombinert protestantisk-katolsk lederkonferanse som trakk 7000 mennesker. Sammen
med den argentinske baptistpastoren Carlos Mraida, den
meksikanske evangeliske lovsangslederen Marcos Witt og
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ﬂere andre, ba han for Jorge Bergoglio, kardinalen i Buenos
Aires, om at han skulle motta dåpen i Den Hellige Ånd.
Denne typen åpenhet og broderskap, hvor man anerkjenner hverandre i Kristus ville vært utenkelig for ti år siden.
Tony Palmer, en tidligere lovsangspastor i en gigantmenighet
i Sør Afrika, tjener nå ved det keltiske samfunnet i den anglikanske kirken og har forpliktet seg til å hjelpe fornyelsesbevegelser i den katolske kirken. Han rapporterer: ”Jeg har akkurat
deltatt på pinsefeiringen i Vatikanet etter at jeg ble invitert dit.
Det viser hvor seriøst den romerske katolske kirken tar den
karismatiske fornyelsen. Omkring 400,000 katolske karismatiske troende feiret på Petersplassen. Paven sa at å bli døpt i
Den Hellige Ånd er fundamentalt for genuin kristendom, og
at den karismatiske fornyelsen er veien fremover for kirken.”
Rapport fra konferansen i Buenos Aires:
http://www.icn-news.com/live/index.
php?pg=011&id=1151993248
Kilder: Matteo Calisi, Tony Palmer

Mange muslimer vender om til Kristus i Irak
Flere irakiske muslimer blir etterfølgere
av Jesus Kristus i dag enn noen gang i
landets historie. Det var budskapet som
ble gitt av den pensjonerte irakiske generalen Georges Sada da han foreleste
i USA sist måned. Sada er en tidligere
jagerpilot i luftforsvaret og tjente en
gang som seniorrådgiver under Saddam Hussein. Han ble avskjediget fra
det irakiske militæret i februar 1991
da han nektet å henrette amerikanske
og britiske krigsfanger, til tross for direkte ordrer fra Saddams sønn Qusay
Hussein. Sada arbeider nå som senior
nasjonalsikkerhetsrådgiver til den irakiske presidenten Jalal Talabani, og har
hjulpet med å redesigne det nye irakiske
militæret. Samtidig er han opptatt av
å styrke den kristne menighet i Irak.
Forfatter Joel C. Rosenberg som for tiden arbeider med en bok om Midtøstens
fremtid, intervjuet Sada og rapporterer:
”De bevegende historiene Sada delte om
hva Gud gjør i Irak i dag blir sjelden
fortalt i den amerikanske presse. Et eksempel er kurderne i Nord-Irak som er
spesielt mottakelige for evangeliets budskap og konverterer til kristendommen i
hundretall. En evangelisk menighet startet nylig i Kurdistan og har mer enn 800
mennesker som tilber der hver uke, ﬂesteparten av dem er folk som har konver-

tert fra islam. Sada fortalte meg at omkring 5000 irakere har gått offentlig ut
med at de er nye etterfølgere av Kristus
siden Irak ble frigjort, og at 8 av 10 troende irakere sier at de konverterte fordi
Jesus kom til dem i drømmer eller visjoner. Men utenfor de kurdiske områdene
beﬁnner kristne seg i veldig vanskelige
situasjoner. Barna deres blir kidnappet
og pengene deres blir tatt av terrorister.”
Rosenberg rapporterer også at Nechirvan Barzani, statsministeren av det
kurdiske regionale statsstyret i Irbil,
har avlagt ed på å beskytte det eldgamle
assyriske kristne samfunnet der så vel
som de nye troende, fra forfølgelse og
vold. Sada og Dr. Terry Law, som er
president av ”World Compassion”, en
kristen hjelpeorganisasjon med base i
Oklahoma, møtte Barzani i mai. ”Jeg
vil heller se at en muslim blir en kristen enn en radikal muslim,” sa Barzani
til dem. Dette er en ganske bemerkelsesverdig uttalelse fra en muslimsk leder i et land ødelagt av sekterisk vold.
Sada sa også at Saddam Husseins
tronrom, i hans hovedpalass i
Bagdad, hadde blitt gjort om
til en evangelisk menighet
etter krigen. En gang
brukte Saddam dette
rommet for å beor-

dre at tusenvis av mennesker skulle bli
henrettet, men nå blir Jesu Kristi navn
tilbedt der isteden. Sada sa også at ti tusener av bibler ble trykket i Irak. Flere
tusen bibler blir nå sendt inn i Irak
og kristne fjernsynsprogrammer er nå
tilgjengelig for irakere via satellitt-tv.
Hvorfor tar han slike risikoer for å dele
de gode nyhetene spurte Rosenberg Sada.
Det ﬁns et arabisk ordspråk som sier,
’Ikke vær en stum satan, ’ fortalte han.
’Hvis du vet sannheten har du en forpliktelse til å fortelle det til alle.’ Sada
skrev nettopp en besteselger kalt, ’Saddams hemmeligheter: Hvordan en
irakisk general trosset og overlevde
Saddam Hussein’, en fasinerende beskrivelse av hvordan han ble en Kristi
etterfølger, steg i gradene i det irakiske
luftforsvaret, og endte opp med å arbeide så nært til Saddam, og arbeider
nå for fred og forsoning i Jesu navn.’
Kilder: Joel Rosenberg, The Washington
Times

Jeg ser deg
av Anne Grethe Øygarden

info@brolendelam.no

Å bli sett er vel noe alle lengter etter. I familiesammenheng, blant venner, i ekteskapet, i arbeidslivet og i menigheten. At noen virkelig ser hvem vi er, hva vi gjør - og ikke minst - at noen ser oss
når vi bærer på sorg og bekymring og at vi kan dele med noen som forstår. I årenes løp har jeg
truffet på utallig mange som har følt seg usynlige i en eller ﬂere av disse sammenhengene. Jeg
selv inkludert. Derfor var det så vidunderlig når Per Ivar under husmøtet kalte fram Henriette og
hun kom med budskapet som inneholdt kun disse tre, innholdsrike ordene som en hilsen fra Herren: ”Jeg ser deg...”
Det at vi ﬁkk oppleve å bli sett av Gud,
gjorde denne uken til en helt spesiell
opplevelse for mange.
Per Ivar, Valentina og Sonja fra Jæren
besøkte oss på Karmøy i forbindelse
med innspilling av en bønne-cd som Per
Ivar har fått lagt på sitt hjerte. Besøket
ble en sammenhengende festreise! Personlig slipper jeg nesten opp for ord! På
onsdagen hadde vi bønnemøte, og for å
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sitere pastoren vår, Wiggo; ”det er slutt
på ”vanlige” møter nå...” Møtet varte i
6 timer, men det kunne like gjerne vært
30 minutter. Når Herren er til stede blir
det liv, kreativitet, glede og spontanitet.
Gud spiller på alle strengene i oss. Når
Herren hever taktstokken blir det også
harmoni. Ingen som han kan lokke fram
de forskjellige gavene i oss!
Denne uka lot Herren oss smake på det

gode liv i dobbel forstand. Hans Ottar
og Trond med familier tok oss med ut
i Karmøys vakre skjærgård. Der ﬁkk vi
nyte grilling og bading, vennskap og
samhold. Takk til disse vennene som
gjorde turen til et dyrebart minne! Vi
var også ute på Karmøys hvite sandstrender og badet når nattetimene holdt
på å innhente oss. Jeg tror Gud ser med
glede på at vi som hans barn tar oss tid
til å leke og danse. Når det gjelder dans

har Valentina så utrolig mye å lære oss.
Jeg ber om at hennes spontanitet og
livsglede må smitte over på oss ”støle”
nordmenn...
Under torsdagens husmøte gav Per Ivar
og Valentina profetiske ord til hver enkelt. Det er sannelig slutt på vanlige
møter - vi sluttet ikke før 02:30! Og for
å sitere den yngste av deltakerne, 13 år
gamle Espen; ”Jeg kunne vært en hel
måned på det møtet!”.

dette ble stadfestet gjennom personlige
profetier. At vi som menn skal reise oss
i denne tiden og være med å føre folk
ut i frihet og glede. For Aud Karin ble
profetien oppklarende og kastet lys over
at tidligere hendelser og reaksjoner sto
i sammenheng med hennes tjeneste. Vi
vil også takke alle som sa ja til å komme
- den enkelte var med og gjorde møtet
til en stor velsignelse for oss!
Monica: Jeg gledet meg over at Per Ivar

Jeg har innhentet noen sitater fra noen
av de som deltok, og det er naturlig å
først spørre Trond og Aud Karin som
åpnet dørene for oss og fulgte oppfordringen fra Herren om å vise gjestfrihet.
I tur og orden lar jeg noen av deltakerne
svare på spørsmålet: ”Hva har denne
uka betydd for deg?”

ikke brydde seg om hva andre mente,
men sa det Gud la han på hjertet. Det
var ikke vanlig religiøst prat! Profetien
traﬀ midt i min livssituasjon... Det
skapte glede i meg, glede og forventning
om et rikt og spennende liv - et trygt liv!
Jeg trenger ikke lenger være redd for noe
som skaper frykt, for Gud ser meg...!

Trond: Vi har tidligere sett konturene
av den tjeneste Gud har gitt oss, og

Laila: Gud sa til meg: ”Nå skal du hive
deg utpå dypt vann”, men jeg protes-

terte med å si til Gud at jeg ikke kunne
svømme. Men når jeg våget å gå ut på
utfordringen som han gav meg i å bære
fram i sang, profetiske budskap, så opplevde jeg at jeg svømte jo! Gud var der
og holdt meg oppe. ”Bare legg på svøm”
sa han...
Gunn Mette: Oj, oj, oj! Denne uka har
satt mange ting på plass. På bønnemøtet
tok vi tilbake det som rettmessig tilhørte
oss! Mange av spørsmålene mine er blitt

besvart. Den personlige profetien på
husmøtet satte meg helt ut!! Gud, er det
virkelig sant? Føler jeg har fått en bønnestrategi fra Herren. Gud gjør faktisk
det han har sagt han skal gjøre. Gud
vil prate med meg! Jeg er så glad jeg får
være med på dette!
Henriette: Denne uka betydde alt! Jeg
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av Anne Grethe Øygarden
ventning hva Gud vil gjøre i framtiden.
Slike som aldri har fått komme fram ser
jeg nå Gud trekker fram fra skjulestedene. Han har skatter skjult på lønnlige
steder. Gud ser et potensial i hver eneste
en. Det er slutt på solospill. Den profetiske tjenesten forløser gaver og frihet i
alle…

har levd på en rosa sky! Nå forstår jeg
hva det vil si å være rusa på Gud! Mange
brikker er falt på plass i mitt kristenliv,
og jeg føler det er lettere for meg å ta
neste steg. Selv om det kommer prøvelser, vet jeg at Gud fører igjennom. Det
var så godt å bli løftet opp på et høyere
plan. Jeg vet 100 % at Gud er der for
meg. Så lenge Gud får sin vei med livene
våre, fører han oss inn i sin plan...
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Thor Inge: Jeg har fått ny frimodighet,
ny helse, ny glede og inspirasjon! Profetien som kom stadfestet ting jeg tidligere hadde fått i Kautokeino. Det ble
latter og gledestårer! Til og med ufrelste
spør hva som har skjedd med meg!

framtiden. Guds tiltale feide bort gamle
negative ting og bekymringer. Neste dag
slo jeg hjul på plenen sammen med barna, bare i ren livsglede!! Jeg takker Gud
hele tiden! Det er helt utrolig! Gud lar
meg få gjøre gode ting i hans Ånd!

Britt Elin: Denne uka har snudd opp og
ned på livet mitt! Synet på livet, synet
på meg selv... en ny positivitet. Jeg har
fått en helt ny glede, håp og trygghet for

Elisabeth: Jeg har sett mer av Guds omsorg og kjærlighet til den enkelte av oss.
Vissheten om det skaper en forandring i
meg og andre. Det blir en glede og for-

Anne: Anne skriver til meg i en sms: Er
så takknemlig for det husmøtet! Det er
det sterkeste jeg har opplevd i hele mitt
liv! Spesielt at jeg for andre gang ﬁkk
profetert at jeg skulle være en gledesbombe... Allerede samme kveld og på
jobben neste dag merket jeg latteren og
gleden som var som en kilde inni meg...

Og til slutt spør vi lovsangslederen i Salem, Kirsten: Jeg syntes denne uka var
helt fantastisk jeg, vet du! Det sterkeste
var nok Guds nærvær - at Gud er der
og taler til oss. Å få treﬀe alle disse fra
hele øya som lengter etter mer av Gud,
det er sterkt. Undervisningen til Per Ivar
torsdag var så utrolig bra! Jeg gledet meg
også over at vennene mine på hjemstedet ﬁkk oppleve noe av det vi tidligere
hadde fått ta del i på seminarene. At de
ﬁkk oppleve at Gud hadde omsorg for
alle områder i den enkeltes liv. Det var
kjempesterkt, avlutter Kirsten.
Som en avslutning vil jeg takke Per Ivar,
Valentina og Sonja for at dere ville være

gjester i mitt hjem! Valentina! Du har
en utrolig evne til å plukke ut profetiske
gaver! Jeg kommer alltid til å minnes da
dere overrakte meg den! Takk til Sonja
for at du gav så raust av deg selv! Avskjedsstunden fredag morgen var ubeskrivelig! Jeg gleder meg til å se dere
igjen. Dere har fått fast boplass i hjertet
mitt!
Gud er sannelig forandringens Gud! Les
ordene fra Jes 35:1-10 Det er vers som
kan gjøre oss ville av begeistring!
Til deg som leser disse linjene vil jeg
bare oppmuntre deg; Du kan leve i en
trygg forvissning med ordene fra Herren: ”Jeg ser deg!”
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Nyttårsfest
med
Brølende lam

Distrikts seminarer - 06
Miniseminar ”Introduksjon til det profetiske” Stavanger,
mandag den 18. september kl 18:00

Miniseminar ”Introduksjon til det profetiske” Egrsund,
tirsdag den 19. september

Sett av nyttårshelgen for  herlig og sterkt fellskap, hvor
vi forløser profiske rningslinjer og visjoner for  nytt
spennende år. Vi setter av mye tid til bønn og forbønn.

Seminar ”Alle kan profetere” på Karmøy,

Lørdag den 30. dember 2006
til mandag den 1. januar 2007
Sted: First Hotel Ambadeur, Drammen
Deltageravgift kr 800. Helpensjon med ftmiddag 1.575 dobbeltrom pr. person og 1.835 for enkeltrom for hele helgen.
Påmeldingsfriﬆ 1. dember

Liknes Samfunnshus, 6-8 oktober

Ring Per Ivar på 32 75 79 85 for påmelding eller mer info
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Brølende lams

Salem og Blå kors Skudeneshavn 24-26 september

Seminar ”Alle kan profetere” i Kvinesdal,
Seminar ”IAlle kan profetere” Bergen,
den 20-22 oktober

Seminar ”Alle kan profetere” på Jæren,
Undheim Samfunnshus, 3-5 november
For

mer

info

og

påmelding

ring

32 75 79 85
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Det femte se minaret med bekreftelser,
oppmuntring, forløsning og helbredelser
av Per Ivar Winnæss
perivar@brolendelam.no

Det var med stor undring ﬁkk se hvordan de nytestamentlige profetiske gaver
ﬁkk operere i nye som gamle seminardeltagere. Vi var 40 % nye deltagere og
60 % hadde vært på ﬂere seminarer tidligere og vi representerte de ﬂeste fylker
i Norge. Det var virkelig spennende å se
hvordan gavene ble forløst i mange av
de nye deltagerne og det var også oppmuntrende å merke hvordan ﬂere av
deltagerne som hadde vært med oss før,
hadde vokst i modenhet og opererte i
gavene med en større autoritet enn tidligere.

Mennesker ble forløst gjennom
profetisk lovsang
Undervisningen og møtene ble nok
preget av at Den Hellige Ånd tok over
i lovsangen og vi ble ført inn i en profetisk strøm. Her ble ﬂere forløst og møtte
Gud på en sterk og mektig måte, både i
tilbedelse, dans og latter.
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Helbredelser og befrielser

Profetisk betjening

Vi var vitne til ﬂere helbredelser og befrielser. Mange ble forløst i gavene. Spesielt var det at vi denne gangen hadde tre
konferanserom i tillegg til selve møtesalen, hvor man under møtet kunne gå for
å bli betjent. Det ene rommet var det
spesielt det å bli forløst i glede. Her var
det satt sammen et team fra deltagere fra
tidligere seminarer. Det lå ﬂere på gulvet
enn de satt på stolene og vi ﬁkk være vitne til en herlig utgytelse av Den Hellige
Ånd og manifestasjon i glede og latter.

Mellom undervisningen i og etter møtene var det satt av mye tid til profetisk
betjening. Hele 16 timer betjente Brølende lam forbønnsteam seminardeltagerne. Mange ﬁkk bekreftelser, klare
personlige stadfestelser og ny retning på
kall og sine liv. Flere vitnet om at deres
liv ble helt forandret.

Det andre rommet var det spesielt fysiske helbredelser, mens det tredje rommet var det for psykiske helbredelser.
Det var oppmuntrende for teamene å
kunne få være med om å se Guds kraft
og helbredelser ﬂyte ut fra vanlige seminardeltagere. Flere kunne vitne om at
deres liv var forandret og ﬂere ble også
helbredet.

Aktiviseringen
Det som kanskje oppmuntret deltagerne
mest var øvelsene og praktiseringen. Her
ﬁkk mange oppleve at de selv kunne gi
eksakte personlige profetier til oppbyggelse, formaning og trøst. Det kanskje
mest forløsende var øvelsen der man
ikke ﬁkk sett den man profeterte/bad
for. Etter betjeningen ﬁkk man se personen man hadde bedt for og da ble det
mange tårer og latter. Troen vokste ﬂere
hakk i mange av deltagerne og vi ﬁkk
sannelig se oppfyllelsen av bibelordet
”se, hvordan de elsker hverandre”.
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Gud skapte dansen
av Anneli Nilsson

anneli_b_nilsson@hotmail.com

Jeg tenker å begynne med en sterk uttalelse: Dans er skapt av Gud. Min tese
begrunner jeg i bibelordet ”Alt er blitt til
ved ham, uten ham er ikke noe blitt til.”
(Joh1:3). Men det ﬁnnes også mange bibelord som styrker denne innstillingen.
Dansen som utføres i denne verden,
danses ikke alltid inspirert av Guds Ånd,
men opphavet og opphavstanken ﬁnner
vi hos Gud. Det som ﬁnnes i djevelens
hender, er som oftest gudgitte gaver som
er blitt pervertert for en annen hensikt
enn den opprinnelige. Mange kristne
hiver da ut ”barnet med badevannet.”
Men jeg undrer meg da i stedet litt nysgjerrig: Hva er Guds opprinnelige tanke?
Hvorfor er djevelen så interessert i å pervertere dette for oss? Finnes det skjulte
velsignelser, våpen i denne gaven? Og
hvilken orden og plass ﬁnnes for dette
i opprettelsen av alt? Denne artikkelserien om dans er for både den som danser
aktivt og den som ikke gjør det. Den er
ment å skulle undervise og utruste den
som danser, men også å åpne sinnet og
bryte ned fordommer hos andre, slik at
ingen unngår velsignelsen som Gud vil
gi til alle gjennom å ta del i denne uttrykksmåten.

bygningen planlegges. Bibelen i seg selv
avslører også at han har sansen for ulike
uttrykksformer. Bibelen er et litterært
mesterverk som inneholder prosa, lyrikk
og poesi, historiebeskrivelser, en romantisk historie m.m., og man kan kanskje
av og til kunne påstå at det nærmer seg
science ﬁction. Gud har et hjerte for
kunst og anvender den for å uttrykke seg
og kommunisere med sitt folk. Jesus selv
brukte lignelsesfortellinger, eller til og
med gåter, for å formulere sitt budskap.
Han ”malte” scenarier og bilder slik at
de som hadde åpnet sitt hjerte, kunne se
og forstå. Han kommuniserte gjennom
menneskers sinn og fantasi. Hvorfor har
vi da fått for oss at kun en preken duger
til å formidle budskap fra Gud? Jeg tror
det er på tide at dansen, ja, all kunst,
blir opprettet til sin rette plass innefor
Gud. Å la den få formidle himmelen, la
den berøre og la den tilbe. Jeg tror resultatet kommer til å bli en utgytelse av
Den Hellige Ånd som aldri tidligere har
blitt sett – ettersom alt som har ånde, alt
som er skapt, gir ære til Gud uten noen
reservasjoner. (Sal150:6).

Seier og gledesdans
Da israelittene i tro hadde krysset Røde-

Den kristne dansens hebraiske havet og ﬁenden druknet i dets bølger,
reiste profetinnen Mirjam seg, søsteren
og bibelske grunn
Gud er skaperen av all kunst. Han har
et veldig artistisk øye. Man kan i Det
gamle testamentet se hvor nøyaktig han
er med detaljer, hvor vakkert tempel-
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til Moses og Aron, med tamburinen i
hånden. (2Mos 15:20). Hennes dans var
så fylt med lovprisning til Gud at alle
kvinnene (trolig ca 300 000) reiste seg

for å danse og synge foran Gud. At hun
antakeligvis var over 90 år, hindret henne
ikke. Denne enkle dans som var født i et
takknemlig hjerte, inspirerte en hel forsamling til lovprisning. Dans kan i dag
på lignende måte inspirere og ”smitte”
andre til å løfte sitt hjerte i takknemlighet til Gud. (En interessant bemerking
her er at hun kalles profetinne – hun var
altså en kvinne med en anerkjent åndelig autoritet som uttrykket seg på denne
måten.)
Det andre eksempelet som pleier å bli
nevnt, er hentet fra Det gamle testamentet og er Davids dans da Arken
ble ført opp til Jerusalem. (2Sam6:12,
1Krøn15:29). Hvordan kan et hjerte
holde all gleden inne? David hoppet,
skuttet og snurret rundt av entusiasme.
(Av de elleve ulike ord som ﬁnnes for
dans, anvendes her to – KARAH = en
virvlende dans, og RAGAD = å hoppe,
et gledessprang.) Han holdt ikke noe
tilbake, men uttrykte all glede som han
hadde på innsiden. Han danset med ”all
kraft” og sa selv at ”det var for Herrens
åsyn han danset” (2Sam6:21) i sin forsvarstale etterpå. Det ﬁnnes naturligvis
noen som forakter denne barnslige lysten i Gud! Men hendelsen står i Bibelen
som et eksempel på hengivenhet. Den
som foraktet det, ble barnløs og gikk
glipp av velsignelsen som selv kunne ha
blitt hennes (Mikal, Sauls datter).

Krassimir Kolev, ”Trust” - Olje på larret

av Anneli Nilsson
Språket vitner om et helhetssyn

David pleier ofte å omtales som ”en
mann etter Guds eget hjerte.” Det er
interessant siden vi også vet at han syndet. Men Salmenes bok vitner om en nær
omgang med Gud. Han uttrykte sin
desperasjon, han ropte til Gud – med
sørgmodig bønn om renselse og med
høye jubelrop… Han spilte på sin lyre,
han skrev poesi, han sang og han danset.
Kanskje står Salmenes bok der som en
milepæl for oss alle. Som en hjelp til å
ikke bli religiøs, avstumpet, følelseskald
og verdensvant. Som veiviser for hvordan man kan leve helt og med lidenskap fra innsiden og ut. Det hebraiske
språket vitner også om et menneskesyn
og et gudsliv i en annen helhet enn hva
mange av oss har blitt oppdratt til. I vårt
vestlige liv har vi ofte delt opp ånd, sjel
og kropp i tre deler og trodd at det holder å gi Gud sin ånd. ”Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele
din sjel og av hele ditt sinn og av all din
kraft” (Mk12:30) er da en utfordring.
Min kropp? Er Gud interessert i noe så
kjødelig? Eller mine følelser? Gud gjør
ikke den oppdelingen. Kjøttet har med
motiver å gjøre. Glede og sorg uttrykkes
i Bibelen.
I sin bok ”Dancing for Joy”, som handler
om israelsk dans, sier Murray Silbering:
”I den hebraiske forståelsen av mennesket separeres ikke den fysiske kroppen
fra sinnet eller sjelen. Det ﬁnnes faktisk
ikke noe bibelsk begrep for en sjel uten
en kropp. De antikke israelittene hadde
aldri kunnet tenke seg kroppen som en
levende organisme uten en åndelig be-
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standdel.” Vi er treenige, akkurat som
Gud. Og ingen del av oss kan leve sitt
eget liv uten at de andre delene blir påvirket. Å leve i harmoni, i én akkord,
innenfra og ut, er det Gud har tenkt, og
det er også det som er det beste for oss.

til og med vår kropp, i vår tjeneste innfor ham: ”Derfor formaner jeg dere ved
Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen
fram som et levende og hellig offer til glede
for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.” (Rom12:1)

Danser Gud?

Dans hjelper oss til å bli helhjertet

Mange ord i det hebraiske språket vitner
om deres helhetssyn. Ett av ordene for
glede, Gil eller Yagil, betyr bokstavelig
talt at man ”snurrer rundt av glede.” Ordet ﬁnnes i Sef 3:17, der Gud gleder seg
over oss. Dans på bibelsk måte viser to
ting – at dans fødes i Guds hjerte (han
kan til og med ta seg et hopp) og at sann
glede uttrykker seg!
Ett annet eksempel på dette helhetssynet
av ånd, sjel og kropp er de syv ulike ordene for lovprisning, som alle indikerer
ulike kroppsbevegelser. Eksempler: YADAH = å prise Gud med løftede hender
og håndbevegelser (2Krøn20:20-21),
BARAK = Å tilbe Gud gjennom å bøye
kne (Dom5:2, Sal96:9) eller HALAL = å
prise Gud på en veldig frigjørende måte
og til og med oppføre seg litt ”dåraktig”
(1Krøn16:4, Sal150:1). Når disse ord
blir oversatt til våre vestlige språk, mister man den fulle betydningen av dem.
Helhetssynet, med forskjellige nyanser
og bevegelser, har forsvunnet i oversettelsen, og vi tenker derfor at vi kan lovsynge uten løftede hender, glede oss stivt
stående uten uttrykk, ydmyke oss uten
å bøye oss. Vi har lært oss å ikke være
helhjertet, et budskap som verden kjenner til og kaller kristne for hyklere på
grunn av dette. Men Bibelen taler mye
om å involvere hele vår skapning, altså

Foruten ren dans (”Pris navnet hans med
dans,” Sal149:3) oppmuntres vi altså til
å bruke ulike bevegelser og uttrykk i vår
gudstjeneste. Hvorfor det, tenker noen
kanskje. Kan dette gi meg noen fordeler? Ja, ﬂere. Når hjertets innstilling
kommer til uttrykk på forskjellige måter, gir det først ære til Gud, og dernest
er det en kraftig erklæring og manifestasjon i den åndelige verden, det blir også
til vitnesbyrd for andre, og det hjelper
deg å fokusere og være helhjertet i det
du gjør!

• Å falle rett ned (på magen) innfor
Gud i ærbødighet og gudsfrykt.
(1Kong18:39).
• Å klappe i hendene, fryderop og høylytt jubel. (Sal47:2,
Luk10:21)
• Dans. (Sal30:12, 87:7, 149:3,
150:4 og Luk15:26)

rettelse. Et triumferende folk, et folk
med guds nærvær er et dansende folk.
Den siste tidens vekkelse profeteres om
av Jeremia og Jesaja: ”Du lar dem juble
høyt og gjør gleden stor. De gleder seg for
ditt åsyn som en gleder seg i kornhøsten,
som en jubler når hærfang skiftes.” (Jes9:3)
(Man feiret kornhøsten med dans.)

Et profetisk bilde på vekkelse

”Enda en gang vil jeg bygge deg, ja, du skal
bygges opp igjen, Israel, du unge jomfru.
Igjen skal du pryde deg med håndtrommer og gå ut i dansen med de glade.”
(Jer31:4)

Jeg begynte artikkelen med å gi et eksempel på Mirjam og Davids seiers- og
gledesdanser. Dans i Bibelen blir også
brukt som et bilde på vekkelse og opp-

”Da skal pikene danse av glede og gamle
menn glede seg med de unge (menn). Jeg
vender deres sorg til fryd, og trøster og gleder dem som sørget.” (Jer31:13)
Bibelen oppmuntrer oss altså til å uttrykke vårt gudsliv gjennom vår kropp
– om det er å løfte sine hender eller en
sprudlende dans. Om formålet er lidenskap for Gud, ﬁnnes det absolutt ingenting som hindrer.

Det kan godt være at du allerede bruker
noen kroppslige bevegelser. Her ﬁnnes
eksempler fra Bibelen og til og med fra
Jesu liv:
• Løfte hellige hender (Sal134:2,
1Tim 2:8, Luk24:50)
• Strekke ut sine hender (å spre sine
hender) mot Gud pga. åndelig
tørst og lengsel. (Sal143:6, 88:10;
Job11:13)
• Bøye seg i tilbedelse, å falle ned,
å bøye kne (Sal 95:6; Ef3:14;
Luk22:41; Fil 2:10; 2Krøn20:19;
Åp7:9,11)
• Å bøye seg ned til marken i dyp
nød, med ansiktet mellom knærne. (1Kong18:42)
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Ikke god nok?

Poesi
Grunnfjellet
Fra det tidspunkt du tror
han er alt du behøver,
har du noe holdbart
i alle prøver.
Prøver kan slite,
og prøver kan tære,
men det er noe
vi stadig må lære:
Med Jesus som grunnmur
og grunnfjell her nede,
vet vi at Guds vekst
vil være til stede.
Da blir vi som hveten,
som samles i låven.
All ære til Far;
Han har gitt det fra oven.
Sigmund Ådnøy

Tro
Jesu tro
har bare Jesus;
Jesu tro
- den må bli min
Jesu tro
handler om visshet,
vilje, forsakelse
og et nytt sinn.
Jesu tro
blir her beskrevet
for å få påpekt
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Sitat: Ingen unnskyldning er god
nok. Neste gang du tror du har
en unnskyldning for hvorfor Gud
ikke kan bruke deg, så husk disse
et viktig poeng:
All verdens tanker og fatning
og IQ
kan ikke få deg
i nådens basseng
Jesu tro
- så altomfattende,
samtidig merkelig enkel
og trygg
Gud skaper troen
i våre hjerter
Han er den stødigste
mester av bygg.
Sigmund Ådnøy

Enklare tankar

Guds ord
Mitt hjerte mettes av Guds ord.
Hver en celle i min kropp
er mett og god.
Jeg kjenner ennå honningen
jeg fant i ordet.
Smaker søtt i munnen min.
Tungen blir beseglet
med tro og nåde.
Jeg kjenner ennå
smaken av tilgivelse.
Det er smak av liv til liv.
Det vil jeg gi videre.
Overﬂod av Gud.
Det er den beste gaven
En honningkrukke
som smaker godt
for hjertets gane.
Det er Guds ord.
Annie Schaug

Korleis?
Søkja inn i ei anna kilde!
Kilda til visdom gjeng den til eit
bilde?
Ja, kvifor ikkje er løysinga
eit heilt anna sted.
Utanfor mulighetane av mine sjuka
tankar.
Kan det verta fred?
Det med fred på tvers av alt.
Korleis talar du om ikkje det er,
Salt?
Liv B. Haug

Som en dronning
Som en dronning i vinternatt er du
skapt!
Som en stolt, oppreist dronning!
Herren har kronet deg med seier
– med nåde – ære –
med sin kjærlighet!
Som en dronning skal du reise deg.
En dronning!
Din brudgom, Kongen, kommer snart.

Han har sett deg!
Han har funnet deg!
Han elsker deg!
Han har tatt av deg skammens kappe
fra i går.
Den er borte nå – vekk!
Denne kappen som har holdt deg nede
så lenge –
som gjorde at du aldri torde å reise
deg helt opp –
som den ”stolte” dronningen du er
– og som du skal være
Som den himmelske konges brud!
I hans sår har vi fått legedom.
I hans sår er vi fri – virkelig fri!
Som kongelige skal vi være i Herrens
hus.
Vi er sønner og døtre av den høyeste
Gud!
Arvinger til de høyeste saler.
Kronet med ære og herlighet!
Dyrebare edelstener og perler er vi for
Gud!
Er det rart det er kamp om våre liv?
Er det rart vi kan møte motgang på
mange forskjellige måter?
For at vi skal oppleve seier, må vi ha
hatt en kamp.
Vi må ha opplevd motgang først.
Ellers, vil ikke seieren komme som
noen seier heller…
Men som små konger og dronninger
er vi oppreist i ham – og for ham!
I all evighet! La oss aldri glemme det!
Gunn E. Kværnes!

personene:
Noah var full
Abraham var for gammel
Isak var en dagdrømmer
Jakob var en løgner
Lea var stygg
Josef var misbrukt
Moses var en morder (som David og
Paulus)
Debora var en kvinnelig dommer
Gideon var redd
Samson hadde langt hår
Rahab var prostituert
Jeremia og Timoteus var for unge
David lot som om han var gal, hadde
en affære og sprang bort fra sin egen
sønn
Elias var suicidal
Jesaja forkynte naken
Jonas sprang bort fra Gud
Naomi var enke
Job mistet alt
Johannes Døperen spiste gresshopper
Peter kunne være hissig
Johannes var selvrettferdig
Disiplene sovnet mens de ba
Marta var bekymret for alt
Maria var for lat
Maria Magdalena var demonbesatt
Gutten med ﬁskene og de fem
brødene var for ukjent (og er det
ennå)
Den samaritanske kvinnen lå med
mange menn
Sakkeus var for liten
Peter var for impulsiv
Markus hadde gitt opp
Timoteus hadde magesår
Og Lasarus – han var død.
Anonym

Send oss dine dikt, historier eller skildringer
Vi ønsker å oppmutre deg som
skriver poesi, skildringer eller
historier, til å sende de inn til vår
redaksjon, via brev eller e-post.
Vi tror at Herren ønsker å oppmuntre de kreative gavene hos de
troende, til å tale et hjertes språk.
Et dikt eller et maleri kan tale til
menneskers hjerter og er ikke begrenset av tid, rom eller sted. Det
du skriver i dag eller maler, kan
tale inn i mennesker med en helt
annen bakgrunn, for en helt annen tid, om du er villig til å ta det
fram og dele det med andre. Du
skal ikke bare ha ditt eget gjemmested for dine kreative gaver,
men velsigne andre med det. Ikke
tro at det er for lite, eller ikke vil
berøre andre mennesker Vi vil
legge poesi, ut på vår webside og
trykke det i Den profetiske røst.
Ta det fram og få det ut,
til velsignelse og inspirasjon. Vi
vil svært gjerne være en som
formidler det som du har utrykket, til oppmuntring og trøst for
andre.
Send til: Brølende lam, Flessebergveien 1, 3300 Hokksund eller
på E-post: info@brolendelam.no
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Takk til våre partnere
Lev

Herøy Hotel
6090 Fosnavåg

solen
i

Ring

fra

815 56 :
066

kr. 495.000
Mail: johnny@fritid.no • www.fritidint.no

NY CD:
Forhåndsbestill Brølende lam
sin nye CD ”Bønn for Norge”
Her får du en ”live” innspilling
fra Betel Karmøy, med Brølende
lam team, Kirsten Larsen, Wiggo
Abrahamsen med ﬂere. En sterk
profetisk forbønns salvelse, hvor
du bare blir revet med til forbønn for Norge, din familie og
menighet. Her får du en spesiell
kombinasjon av salvet musikk
og ”live” bønn.

Priser du bare kan drømme om i Norge!
• Vi har solgt ca. 2.500 leiligheter til nordmenn
• Vi er det eldste, norske eiendomsselskapet
Ring
i dette markedet. Etablert i 1999
777
815 2ti0
• Våre kundekonsulenter har bred
atalog
k
s
for gra isning
erfaring og stor kunnskap
og v

Oddmund Kvalsvik,
6095 Bølandet
Rom og selskapslokaler
938 77 891

Vår erfaring og kunnskap - din trygghet
www.fritid.no - epost: svensk@fritid.no

www.isp-online.no
Pris kr 189,00
Kommer ut i oktober

w
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B-ECONOMIQUE

Returadresse: BL Media AS
Flessebergveien 1, 3300 HOKKSUND
Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes
tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen.

Brølende lam profetisk seminar
17 - 19 november 2006
”Alle kan profetere - den nytestamentlige profetiske gave”
Deretter skal det skje at jeg skal utøse min Ånd over alt
kjød. Deres sønner og deres døtre skal profetere, deres
gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal
ha syner. Joel 3:1
Jag etter kjærligheten og søk med iver etter de åndelige
gaver, slik at dere i større grad kan tale profetisk.
1Kor 14:1

Vi tror at alle troende kan profetere og skal
søke nådegavene. Mangel på forståelse om de
profetiske gaver, hvordan vi profeterer og hører
fra Gud gjør at mange neglisjerer og forakter de
profetiske gaver. Vi legger en sunn grunn ut i fra
Bibelen at alle kan høre fra Gud og profetere, men
at vi av den grunn ikke nødvendigvis er profeter.

Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til
oppbyggelse, formaning og trøst. 1Kor 14:3

I tillegg til undervisning kommer vi også
til å vektlegge praktiske øvelser i mindre
samtalegrupper og fokuserer på et varmt og intimt
fellesskap med andre troende.
Men fast føde er for dem som er fullvoksne, det vil si
dem som gjennom bruk har trent opp sansene sine til å
skjelne mellom godt og ondt. Hebr. 5:14

Uansett om du er vant til å bruke gavene eller er
helt uten erfaring vil du ha stor nytte av seminaret.

Seminaravgift kr 800,00 innbetales til 1638.19.28601 innen 06.11.2006. Påmelding etter denne dato kr 1.000,00
Helpensjon i dobbeltrom fredag-søndag, kr 1.470 og enkeltrom kr 1.730. Dette inkluderer stort frokostbord,
stor lunsjbord og 2 retters middag.

Husk at vi har begrenset plass, så vær snar til å melde deg på.
Meld deg på ved å sende oss en e-post til info@brolendelam.no
eller ring vårt kontor på 32 75 79 85.
First Hotel Ambassadeur i Drammen

Arrangør: Brølende lam

